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ABSTRAK 
Kusumawardani, Anggun Dias. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi 

Berbahasa Jawa Melalui Model Picture and Picture Pada Siswa Kelas II 
SDN Gunungpati 02 Semarang. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing (1) Sri Sukasih, SS. M.Pd., (2) Deasylina da 
Ary, S.Pd., M.Sn. 226 hal 

 
 Latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan refleksi awal di SDN 
Gunungpati 02 Semarang ditemukan masalah dalam pembelajaran bahasa Jawa di 
kelas II yakni pembelajaran yang belum menggunakan model pembelajaran yang 
inovatif, pembelajaran masih berpusat pada guru, penggunaan media belum 
maksimal, dan aktivitas siswa kurang yang mengakibatkan hasil belajar siswa rendah 
dengan ketuntasan klasikal hanya 39%. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu 
adanya perbaikan dengan menggunakan  model Picture and Picture. Rumusan 
masalah: bagaimana cara meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 
belajar siswa berupa keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa pada siswa kelas II 
SD Negeri Gunungpati 02 Semarang. Tujuan penelitian: meningkatkan keterampilan 
guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa berupa keterampilan menulis narasi 
berbahasa Jawa pada siswa kelas II SD Negeri Gunungpati 02 Semarang.  

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tiga 
siklus yang terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas II SDN Gunungpati 02 
Semarang. Variabel yang diselidiki keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 
belajar berupa keterampilan menulis. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, 
observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Keterampilan guru siklus 1 memperoleh 
skor 23 dengan kategori baik, siklus 2 meningkat dengan perolehan skor 28 dengan 
kategori baik, dan siklus 3 meningkat lagi menjadi 33 dengan kategori sangat baik. 
(2) Aktivitas siswa siklus 1 memperoleh skor 406 dan rata-rata skor 17,65 dengan 
kategori cukup, siklus 2 meningkat dengan skor 502 dan rata-rata skor 21,82 dengan 
kategori baik, dan siklus 3 meningkat lagi dengan skor 607 dan rata-rata skor 26,39 
dengan kategori baik. (3) Ketuntasan belajar siswa meningkat. Hasil belajar siswa 
siklus 1 nilai rata-rata yang diperoleh 55 dengan persentase 55%, siklus 2 meningkat 
menjadi 65 dengan persentase 61%, dan siklus 3 meningkat lagi menjadi 80 dengan 
persentase 83%.  

Simpulan penelitian ini adalah model Picture and Picture dapat meningkatkan 
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa berupa keterampilan 
menulis narasi berbahasa Jawa dalam pembelajaran bahasa Jawa. Saran: guru 
menerapkan model Picture and Picture dalam pembelajaran dan memotivasi 
siswasupaya  lebih aktif dalam mengungkapkan ide dan saat melakukan tanya jawab 
Kata kunci: keterampilan menulis narasi, Picture and Picture 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1. LATAR BELAKANG 

UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 22 berisi tentang peran Pemerintah 

Daerah untuk melestarikan nilai sosial budaya daerah. Untuk menindak lanjuti 

undang-undang tersebut, pemerintah daerah Jawa Tengah mengeluarkan Surat 

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 432.5/5/2010 yang berisi tentang 

kurikulum mata pelajaran muatan lokal (bahasa Jawa) untuk jenjang pendidikan 

SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs negeri dan swasta provinsi Jawa Tengah yang 

terdiri dari Standar Isi Mata Pelajaran Muatan Lokal (bahasa Jawa) SD/MI dan 

Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Muatan Lokal (bahasa Jawa) SD/MI. 

Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah memuat kurikulum muatan lokal 

yaitu bahasa Jawa. Adanya kurikulum ini agar siswa sekolah dasar dapat 

menguasai dan melestarikan bahasa Jawa dengan baik. 

Menurut kurikulum KTSP (2006) mata pelajaran bahasa Jawa bertujuan 

untuk mengembangkan apresiasi terhadap bahasa dan budaya Jawa Tengah, 

mengenal masyarakat Jawa Tengah dan menanamkan kecintaan terhadap bahasa 

dan budaya Jawa Tengah. Ruang lingkup mata pelajaran ini adalah: (a) 

kemampuan berkomunikasi yang meliputi mendengarkan (ngrungokake), 

berbicara (micara), membaca (maca), dan menulis (nulis), (b) kemampuan 

menulis huruf Jawa, (c) meningkatkan apresiasi terhadap karya sastra Jawa,  
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(d) memupuk tanggung jawab untuk melestarikan hasil kreasi budaya sebagai 

salah satu unsur kebudayaan nasional. 

Semua keterampilan yang ada di dalam Kurikulum Mata Pelajaran bahasa 

Jawa harus dapat dikuasai oleh semua siswa sekolah dasar. Ada empat komponen 

dalam keterampilan berbahasa yakni keterampilan menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Komponen-komponen tersebut harus mendapatkan 

perhatian yang sama dalam pembelajaran bahasa karena keempat aspek tersebut 

saling terkait dan saling berpengaruh (Tarigan, 2008:1). Oleh karena itu, sesuai 

dengan tujuan pembelajaran bahasa Jawa siswa sekolah dasar harus menguasai 

keterampilan berbahasa salah satunya yaitu menulis. 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif kreatif dan 

pembelajaran menulis di sekolah dasar sangat penting karena melalui menulis 

siswa dapat mengkomunikasikan ide, penghayatan, dan pengalamannya 

keberbagai pihak serta dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuannya 

(Akhadiah dkk,1991:64). 

Menurut COEC (Central Of Education Consultant) (2008) menyebutkan 

ada sebuah temuan yang didapat dari hasil penelitian para pakar bahasa dari 

sejumlah perguruan tinggi menjelaskan bahwa sebanyak 10 bahasa daerah di 

Indonesia dinyatakan telah punah, sedang puluhan hingga ratusan bahasa daerah 

lainnya saat ini juga terancam punah. Berdasarkan penelitian Pusat Bahasa 

Depdiknas RI (2005), bahasa daerah di Indonesia berjumlah 731 bahasa, pada 

2007 tinggal 726 bahasa, karena 5 bahasa diantaranya mati. Untuk 

menyelamatkan bahasa daerah dari kebinasaan inilah, maka Kurikulum 
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Pendidikan Dasar dan Menengah mencantumkan Bahasa Daerah sebagai muatan 

lokal yang harus dan wajib dipelajari.  

Kebijakan kurikulum berdasarkan hasil temuan oleh COEC  tersebut 

diperkuat oleh hasil Kongres Bahasa Jawa V tahun 2011 di Surabaya, bahwa 

bahasa Jawa wajib diajarkan di sekolah-sekolah dari tingkat TK-SMA menjadi 

salah satu upaya yang tepat untuk membentuk karakter yang kuat bagi generasi 

muda dan untuk mengajarkan bahasa Jawa yang baik dan benar. 

Pembelajaran yang dilakukan di sekolah dasar menunjukkan bahwa tidak 

semua siswa dapat menguasai keterampilan menulis dengan baik terutama 

menulis dengan menggunakan bahasa Jawa karena keterampilan menulis memiliki 

tingkat kesulitan yang tinggi. Menurut Suwardi dan Subalidinata (2012) pada  

seminar sehari "Peranan Budaya dan Bahasa Jawa di Sekolah” guru seharusnya 

memberikan motivasi, bimbingan, dan memberikan contoh pada siswa tentang 

menulis yang benar karena masih banyak kesalahan ejaan dalam penulisan bahasa 

Jawa seperti kata ”apa” yang ditulis ”opo”, ”sapa” sering ditulis ”sopo”, ”kalihan” 

ditulis ”kaliyan”, dan sebagainya.  

Berdasarkan hasil refleksi dengan tim kolaborasi melalui observasi dan 

data dokumen, kesulitan dalam menulis juga terjadi pada siswa kelas 2 SDN 

Gunungpati 02. Dalam pembelajaran guru belum menggunakan variasi model 

pembelajaran dan pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru belum 

menggunakan media belajar untuk menarik perhatian siswa. Hal tersebut  

menjadikan siswa kurang aktif dan antusias dalam mengikuti pelajaran. 

Keberanian siswa untuk mengungkapkan ide/gagasan dalam diskusi kelompok 
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atau ketika diberi pertanyaan oleh guru masih kurang. Siswa juga masih takut 

bertanya apabila ada materi yang belum bisa dipahami. Masalah tersebut 

berpengaruh pada hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa terutama pada aspek 

menulis. 

Pencapaian nilai keterampilan berbahasa pada aspek menulis narasi pada 

siswa kelas II SDN Gunungpati 02 semester 1 tahun ajaran 2012/2013 masih di 

bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 67. Data 

hasil belajar ditunjukan dengan nilai terendah 53 dan nilai tertinggi 85. Persentase  

siswa yang tuntas belajar sebesar 39% yaitu sebanyak 9 siswa dan persentase 

siswa yang tidak tuntas belajar sebesar 61% yaitu sebanyak 14 siswa. 

Berdasarkan data hasil belajar dan pelaksanaan pembelajaran mata 

pelajaran bahasa Jawa tersebut maka perlu adanya perbaikan agar siswa lebih 

terampil dalam  menulis narasi. Untuk itu peneliti dan kolaborator mengadakan 

diskusi untuk memecahkan permasalah tersebut. Kemudian tim kolaboratif 

menetapkan model pembelajaran Picture And Picture sebagai alternatif tindakan 

untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran tersebut. Peneliti menerapkan 

model pembelajaran Picture and Picture untuk memperbaiki dan meningkatkan 

mutu pembelajaran bahasa Jawa dengan mengoptimalkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran Picture and Picture merupakan salah satu model 

model pembelajaran kooperatif yang menggunakan gambar yang dipasangkan 

atau diurutkan menjadi urutan logis (Hamdani, 2011:89). Menurut Istarani 

(2011:8) Picture and Picture memilki beberapa kelebihan diantaranya adalah 
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melatih siswa untuk berpikir logis, memudahkan siswa dalam memahami materi 

yang disampaikan guru dan lebih mudah dalam mengemukakan ide/gagasan 

mereka karena dibantu dengan gambar-gambar. Dengan adanya kompetisi 

mengurutkan gambar diharapkan siswa menjadi lebih aktif dan suasana kelas juga 

terasa lebih hidup.  

Model tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Wulandari (2011) 

dengan judul “Penggunaan Model Picture and Picture Untuk Meningkatkan 

Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV SDN Gadingkulon 03 Dau Malang” 

menunjukkan bahwa penggunaan model Picture and Picture dapat meningkatkan: 

(1) aktivitas guru dari Siklus I ke Siklus II, nilai rata-rata aktivitas guru yaitu dan 

85,72 meningkat pada siklus II yaitu 92,86, (2) aktivitas siswa dari siklus I ke 

siklus II dimana nilai rata-rata aktivitas pada siklus I yaitu 71,46 dan nilai rata-rata 

akivitas siswa pada siklus II yaitu 82,27, (3) hasil belajar siswa yang diukur 

dengan skor rata-rata dan prosentase ketuntasan belajar secara klasikal dari pra 

tindakan, siklus I dan siklus II. Skor rata-rata klasikal pada pratindakan yaitu 53 

pada siklus I meningkat menjadi 65,53 dan pada siklus II meningkat menjadi 

77,25. 

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengkaji dan 

melakukan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan 

judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Berbahasa Jawa Melalui Model 

Picture And Picture Pada Siswa Kelas II SDN 2 Gunungpati 02 Semarang“.  
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1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa 

Jawa pada siswa kelas II SD Negeri Gunungpati 02 Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran 

bahasa Jawa melalui model Picture and Picture di kelas II SDN Gunungpati 

02 Semarang? 

b. Bagaimanakah cara meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa 

Jawa melalui model Picture and Picture di kelas II SDN Gunungpati 02 

Semarang? 

c. Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan menulis narasi berbahasa 

Jawa melalui model Picture and Picture di kelas II SDN Gunungpati 02 

Semarang? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka pemecahan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun RPP sesuai dengan model Picture and Picture. 

b. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang disusun dengan 

melaksanakan tahapan-tahapan tindakan model  pembelajaran Picture and 

Picture. Menurut Suprijono (2012:125-126) secara garis besar langkah-
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langkah penerapan model pembelajaran Picture and Picture dalam kelas 

sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Menyajikan materi secara singkat sebagai pengantar. 

3) Guru memberikan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. 

4) Guru memanggil/menunjuk siswa secara bergantian untuk mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 

5) Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 

6) Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan 

konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

7) Kesimpulan/rangkuman. 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah: 

Untuk meningkatkan keterampilan menulis  narasi dalam pembelajaran 

bahasa Jawa pada siswa kelas II SD Negeri Gunungpati 02 Semarang. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran bahasa Jawa pada aspek menulis narasi melalui model 

pembelajaran Picture and Picture. 

b. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa 

Jawa pada aspek menulis narasi melalui model pembelajaran Picture and 

Picture. 
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c. Meningkatkan keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa siswa melalui 

model pembelajaran Picture and Picture. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pendidikan dan pembelajaran serta memberikan pengetahuan 

tentang peningkatan keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa melalui model 

pembelajaran Picture and Picture.  

1.4.2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Dengan menerapkan model Picture and Picture guru dapat meningkatkan 

keterampilan guru dan memperbaiki kegiatan pembelajaran. Guru akan lebih 

mudah dalam menyampaikan materi pada siswa karena dibantu dengan gambar 

dan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan adanya 

persaingan untuk mengurutkan gambar. 

b. Bagi siswa 

Dengan menerapkan model Picture and Picture dapat memberikan variasi 

pembelajaran di kelas, menumbuhkan motivasi sehingga siswa menjadi lebih aktif 

dan percaya diri dalam mengemukan pendapat. Kegiatan siswa ketika 

mengurutkan gambar menumbuhkan persaingan yang positif antar kelompok 

sehingga menjadikan suasana kelas menjadi aktif dan menyenangkan. 

Penggunaan media gambar menjadikan siswa lebih mudah dalam memahami 
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materi yang disampaikan guru dan membantu siswa dalam memvisualisasikan 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan untuk evaluasi dan referensi untuk melakukan penelitian-

penelitian selanjutnya sehingga dapat meningkatkan kualitas SDN Gunungpati 02 

Semarang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 KAJIAN TEORI 

Kajian teori dalam penelitian ini meliputi: hakikat belajar, hakikat 

pembelajaran, kualitas pembelajaran, hakikat bahasa, keterampilan berbahasa, 

keterampilan menulis, narasi, pembelajaran bahasa Jawa di SD, model pembelajaran 

Picture and Picture, teori belajar yang mendasari, pembelajaran menulis dengan 

media gambar, dan penerapan model Picture and Picture dalam pempelajaran 

menulis narasi berbahasa Jawa. 

2.1.1  Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang 
yang akan mempengaruhi perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 
kepribadian dan persepsi seseorang (Rifa’i dan Anni, 2009:82).  

Menurut Crow & Crow (dalam Ingridwati, 2007:6-4), belajar adalah 
perubahan yang bersifat positif pada diri seseorang karena kebiasaan, 
pengetahuan dan sikap. Sedangkan menurut Gagne (dalam Winataputra, 
2008:1.8) mengartikan belajar sebagai Psuatu perubahan kemampuan yang 
bertahan lama dan tidak berasal dari pertumbuhan. 

 
Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu 

perubahan yang bersifat positif sebagai akibat dari interaksi lingkungan disertai 

dengan latihan-latihan, kebiasaan, pengalaman, dan sikap. 
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2.1.1.2 Prinsip Belajar 

Berikut ini adalah prinsip-prinsip belajar menurut Suprijono (2012:4) antara 

lain: 

(1) Perubahan perilaku, perubahan perilaku sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri: 

perubahan yang disadari, berkesinambungan dengan perilaku lainnya, fungsional, 

positif atau berakumulasi, aktif, permanen atau tetap, bertujuan dan terarah; dan 

mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

(2) Belajar merupakan proses, belajar terjadi karena didorong kebutuhan dan tujuan 

yang ingin dicapai.  

(3) Belajar merupakan bentuk pengalaman, pengalaman pada dasarnya adalah hasil 

dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. 

2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar dibedakan 

menjadi dua yaitu kondisi internal dan eksternal peserta didik (Rifa’i dan Anni, 

2009:97). Kondisi internal yaitu berasal dari dalam individu peserta didik yang 

mencakup kondisi fisik, kondisi psikis, dan kondisi sosial. Sedangkan kondisi 

eksternal adalah kondisi yang ada di lingkungan sekitar peserta didik seperti variasi 

dan tingkat kesulitan materi belajar, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan 

budaya belajar masyarakat. Jadi untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam belajar 

peserta didik harus memperhatikan kemampuan yang ada dalam dirinya dan kondisi 

di lingkungannya sehingga kedua faktor tersebut dapat saling mendukung. 
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2.1.2 Pembelajaran  

Hamruni (2012) menyatakan bahwa pembelajaran adalah seperangkat sarana 

atau cara yang direncanaakan untuk siswa berkenaan dengan variasi dan urutan 

kegiatan yang akan dilakukan oleh pebelajar. 

Pengertian pembelajaran menurut para pakar pendidikan adalah sebagai 

berikut : 

(1) Briggs (1992) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa 

(events) yang direncakan sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh 

kemudahan. 

(2) Gagne (1981) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa 

eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. 

(dalam Rifa’i dan Anni, 2009:191-193) 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

sebuah sarana efektif yang telah disiapkan untuk belajar atau upaya interaksi yang 

dilakukan pendidik untuk membantu peserta didik selama proses belajar. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Menurut Etzoni (dalam Hamdani, 2011) kualitas dapat diartikan dengan 

istilah mutu atau keefektifan. Secara definitif, efektivitas dapat dinyatakan sebagai 

tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Efektifitas belajar 

adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan tersebut berupa 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses 

pembelajaran. Dari pemahaman tersebut, dapat dikemukakan aspek-aspek efektivitas 
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belajar, yaitu: 1) peningkatan pengetahuan; 2) peningkatan keterampilan; 3) 

perubahan sikap; 4) perilaku; 5) kemampuan adaptasi; 6) peningkatan intregasi; 7) 

peningkatan partisipasi; 8) peningkatan interaksi kultural. Keberhasilan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru dan siswa ditentukan efektifitasnya dalam upaya 

kompetensi belajar (Hamdani, 2011:194). 

Depdiknas (2004:7) menyebutkan indikator kualitas pembelajaran dapat 

dilihat antara lain dari perilaku pembelajaran pendidik, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan hasil belajar siswa. 

Masing-masing indikator dapat diuraikan sebagai berikut: 

2.1.3.1 Perilaku pembelajaran pendidik 

Menurut Djamarah (2005:99) bahwa kedudukan guru mempunyai arti penting 

dalam pendidikan. Dalam kerangka berfikir seperti hal tersebut menghendaki seorang 

guru harus melengkapi dirinya dengan berbagai keterampilan yang diharapkan dapat 

membantu dalam menjalankan tugasnya untuk interaksi edukatif.  

Keterampilan guru adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam 

mengelola pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi yang 

ada secara optimal. Untuk itu seorang guru harus menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan bagi peserta didik dengan menguasai keterampilan guru dengan 

baik. Menurut Sumantri dan Permana (1999:265-290) ada delapan keterampilan dasar 

yang harus dikuasai oleh guru adalah: 
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1) Keterampilan Menjelaskan 

Dalam setiap pembelajaran seorang guru harus bisa menjelaskan materi ajar 

atau  menyajikan bahan pelajaran dengan cara yang menarik sehingga siswa tidak 

cepat bosan dan harus sistematis sehingga siswa bisa mudah dalam menerima apa 

yang disampaikan guru. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menjelaskan 

adalah: (1) bahan ajar yang akan disampaikan, (2) bahasa yang digunakan, (3) 

penggunaan contoh dan ilustrasi, (4) pokok-pokok materi, dan (5) pengecekan tingkat 

pemahaman siswa. 

2) Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya merupakan rangsangan yang berupa ucapan atau 

pernyataan yang menuntut peserta didik untuk meresponnya. Kemampuan guru 

dalam mengolah pertanyaan sangat diperlukan, guru harus bisa membuat pertanyaan 

yang bermakna dan menarik perhatian sehingga siswa merasa senang dalam belajar. 

Saat melakukan tanya jawab guru sebaiknya menghindari pertanyaan yang 

jawabannya serentak, mengulang-ulang pertanyaan, dan mengulang jawaban siswa. 

Adapun tujuan dari kegiatan bertanya yaitu: (1) menggali kemampuan berpikir siswa, 

(2) meningkatkan keaktifkan siswa, (3) melatih siswa berpikir cepat, (4) melatih 

siswa dalam berpendapat, dan (5) mencapai tujuan belajar.  

3) Keterampilan Menggunakan Variasi 

Keterampilan dalam menggunakan variasi merupakan kemampuan untuk 

menggunakan berbagai macam variasi dalam pengajaran seperti gaya mengajar, 

penggunaan media, metode, dan pola interaksi agar siswa tidak merasa bosan dan 
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menimbulkan proses belajar yang efektif sehingga tujuan belajar siswa tercapai 

secara optimal. Dalam penggunaan variasi pembelajaran guru harus memperhatikan 

hal-hal berikut: (1) tidak dibuat-buat, (2) peralihan penggunaan variasi harus efektif, 

dan (3) harus memperhatikan bahan, metode dan karakteristik siswa. 

4) Keterampilan Memberi Penguatan 

Keterampilan memberi penguatan adalah kemampuan guru dalam 

memberikan respon positif terhadap perilaku yang ditunjukan siswa dengan maksud 

agar siswa dapat meningkatkan kualitas tingkah laku tersebut. Selain itu, penguatan 

bertujuan untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran, menumbuhkan 

rasa percaya diri siswa, membangkitkan motivasi siswa, dan memelihara iklim kelas 

yang kondusif. Penguatan dapat dilakukan secara verbal berupa komentar, dukungan, 

pengakuan, atau dorongan dan secara non verbal yang dilakukan dengan gerakan 

mendekati siswa, sentuhan, gerakan menyenangkan, pemberian simbol atau benda. 

Menurut Rusman (2012:85) ada empat cara dalam memberikan penguatan, yaitu: (a) 

penguatan kepada individu; (2) penguatan kepada kelompok; (3) pemberian 

penguatan dengan segera; dan (4) variasi dalam penggunaan. 

5) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran adalah kemampuan guru dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengikuti pelajaran baik secara fisik maupun mental. Sedangkan 

keterampilan menutup pelajaran adalah kemampuan guru dalam mengakhiri 

pembelaajaraan yang meliputi simpulan materi dan evaluasi tingkat pemahaman 

siswa serta keberhasilan guru dalam mengajar. 
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6) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda oleh karena itu 

kegiatan kelompok kecil dan perorangan  akan membantu guru dalam memberikan 

perhatian terhadap kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Guru dalam mengajar 

kelompok kecil dan perorangan ini berperan sebagai organisator kegiatan 

pembelajaran, sumber informasi bagi siswa, motivator, penyedia materi, dan 

mendiagnosis kesulitan siswa, dan memberi bantuan yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Guru harus bisa bertindak adil dalam memberikan pelayanan 

pendidikan, tidak hanya mengajar secara klasikal saja tetapi juga harus 

memperhatikan kebutuhan individu siswa. Beberapa komponen yang harus dikuasai 

guru dalam membimbing diskusi adalah (1) memusatkan perhatian kelompok pada 

topik diskusi; (2) memperjelah permasalahan; (3) menganalisis pandangan siswa; (4) 

meningkatkan urunan siswa; (5) memberikan kesempatan berpartisipasi; (6) menutup 

diskusi; dan (7) tidak mendominasi pembicaraan dalam diskusi. 

7) Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan guru dalam menciptakan 

iklim belajar yang efektif yaitu kondisi yang menguntungkan, menyenangkan peserta 

didik serta disiplin belajar yang sehat. Tujuan dari pengelolaan kelas antara lain: (1) 

mewujudkan suasana belajar yang kondusif, (2) mempertahankan kondisi kelas yang 

stabil, (3) meminimalisir hambatan dalam proses belajar mengajar, (4) menyediakan 

fasilitas belajar sesuai lingkungan, dan (5) melayani dan membimbing siswa. 
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8) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok merupakan kemampuan guru 

dalam memberi bantuan kepada sekelompok siswa yang sedang bekerja sama dalam 

memecahkan sebuah masalah. Keterampilan berdiskusi sangat penting dilatihkan 

pada siswa agar siswa dapat mengembangkan sikap terbuka terhadap pendapat orang 

dan berani mengemukakan ide gagasannya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar guru 

merupakan modal yang wajib dimiliki dan dilakukan oleh guru selama kegiatan  

pembelajaran karena keterampilan dasar guru tersebut merupakan suatu hal yang 

seharusnya menjadi pembiasaan guru saat mengajar sehingga dapat muncul kondisi 

yang kondusif dan ideal dalam kelas.  

Delapan keterampilan di atas menjadi pedoman ketika guru melakukan 

pembelajaran bahasa Jawa pada aspek menulis narasi berbahasa Jawa dengan model 

Picture and Picture sehingga peneliti menetapkan indikator sebagai berikut:  

(1) melaksanakan pra pembelajaran; (2) membuka pelajaran; (3) memberikan materi; 

(4) menujukkan gambar-gambar yang sesuai dengan materi pembelajaran;  

(5) pengelolaan kelas; (6) membimbing siswa dalam diskusi kelompok; (7) bertanya 

pada siswa tentang dasar pemikiran atau alasan penyusunan gambar; (8) memberikan 

penguatan dan penanaman konsep; (9) menutup pelajaran. 
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2.1.3.2  Aktivitas Siswa 

Sardiman (2012:100) menyatakan bahwa aktivitas belajar itu adalah aktivitas 

yang bersifat fisik maupun mental yang selalu terkait dalam kegiatan belajar. 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat melainkan dapat juga 

melakukan percobaan/eksperimen, tukar pendapat, berpikir secara kritis, membaca, 

dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar. Keaktifan 

siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya 

motivasi siswa untuk belajar.  

Diedrich dalam Sardiman (2012:101) mengklasifikasikan kegiatan siswa 

yang terdiri dari 117 macam kegiatan menjadi delapan golongan sebagai berikut: 

1) Visual activities, misalnya membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan, pekerajaan orang lain. 

2) Oral activities, misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran,  mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3) Listening activities, misalnya mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4) Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

5) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 



19 
 

 
 

6) Motor activities, misalnya melakukan percobaan, membuat kontruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

7) Mental activities, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8) Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, 

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

 Sedangkan menurut Whipple (dalam Hamalik, 2010:173) kegiatan-kegiatan 

siswa adalah sebagai berikut: (1) bekerja dengan alat-alat visual, (2) mempelajari 

masalah-masalah, (3) mengapresiasi literatur, (4) Ilustrasi dan konstruksi, (5) bekerja 

menyajikan informasi, (6) cek dan tes. 

Berdasarkan klasifikasi aktivitas siswa di atas menunjukkan bahwa aktivitas 

siswa di sekolah cukup komplek dan bervariasi. Disinilah kreativitas guru dalam 

merencanakan kegiatan pembelajaran mutlak diperlukan agar siswa lebih termotivasi 

untuk melakukan aktivitas belajar. 

Sehingga indikator aktivitas siswa yang ditetapkan adalah: (1) 

mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran (aktivitas emosional), (2) tanya 

jawab dalam pembelajaran (aktivitas lisan), (3) memperhatikan penjelasan guru 

tentang materi pembelajaran (aktivitas mendengarkan), (4) berdiskusi secara 

berkelompok untuk menyusun gambar-gambar menjadi urutan yang logis beserta 

alasannya (aktivitas visual, aktivitas mendengarkan, aktivitas lisan, aktivitas mental, 

dan aktivitas emosional), (5) melaporkan hasil diskusi dengan mempresentasikannya 

(aktivitas lisan, aktivitas visual, aktivitas emosional), (6) menanggapi hasil diskusi 
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(aktivitas mental, aktivitas emosional), (7) siswa menulis narasi berbahasa Jawa 

berdasarkan gambar yang telah disusun (aktivitas menulis dan aktivitas mental), (8) 

bersama dengan guru menyimpulankan pembelajaran (aktivitas emosional). 

 

2.1.3.3 Iklim pembelajaran 

Iklim pembelajaran mencakup aspek-aspek yang meliputi: 1) suasana kelas 

yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang 

menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas 

kependidikan; dan 2) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan 

kreativitas guru (Depdiknas, 2004:9).  

Menurut Rifa’I (2009:212-213) iklim pembelajaran sangat mempengaruhi 

aktivitas belajar siswa. Ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam menciptakan 

iklim belajar yang kondusif bagi kegiatan belajar siswa, yaitu: 1) persiapan sarana 

dan kegiatan belajar, 2) pengaturan fisik, 3) acara pembukaan kegiatan pembelajaran, 

dan 4) membangun kegiatan kebersamaan. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa iklim pembelajaran adalah segala 

situasi yang muncul antara guru dan peserta didik atau antar peserta didik yang 

menjadi ciri khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Seorang 

guru harus kreatif dalam menciptakan iklim pembelajaran yang baik agar proses 

belajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai. 

2.1.3.4 Materi pembelajaran 
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Materi pembelajaran yang berkualitas dapat terlihat dari beberapa hal, 

diantaranya yaitu: 1) kesesuaian materi dengan tujuan pembejaran dan kompetensi 

yang harus dikuasai siswa, 2) ada keseimbangan antara keluasan materi dan 

kedalaman materi dengan alokasi waktu, 3) materi pembelajaran sistematis dan 

kontekstual, dan 4) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa (Depdiknas, 2004:9). 

Sukirman (2012:61) menyatakan bahwa materi pembelajaran adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati 

posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar 

pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran yaitu benar-benar menunjang 

tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator. 

Jadi, materi pembelajaran harus dipersiapkan sesuai dengan karakteristik 

peserta didik dan semenarik mungkin agar siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran 

dan mudah dalam memahami materi yang akan disampaikan. Penyampaian materi 

harus secara berurutan dari mulai yang mudah dahulu dan disesuaikan dengan alokasi 

waktu yang tersedia. 

2.1.3.5 Kualitas media pembelajaran 

Hamalik (2011:4) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah alat yang 

secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi dari materi pembelajaran. Sedangkan 

menurut Kemp & Dayton (dalam Arsyad, 2011) meskipun telah lama disadari bahwa 

banyak keuntungan penggunaan media pembelajaran, penerimaannya serta 

pengintegrasiannya ke dalam program-program pengajaran amat lambat. Mereka 
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mengemukakan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari 

penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara 

utama pembelajaran langsung.  

Menurut Depdiknas (2004:9) kualitas media belajar dapat terlihat dari hal-hal 

berikut ini: 

1) Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

2) Mampu memfasilitasi proses interaksi subyek belajar. 

3) Media belajar dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. 

4) Melalui media pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aktif. 

Berdasarkan uraian di atas media pembelajaran adalah sarana yang digunakan 

untuk membantu guru dalam menyampaikan materi dan menarik perhatian siswa agar 

tetap fokus pada pembelajaran. Media pembelajaran menjadi sangat penting dalam 

proses belajar mengajar karena dengan media proses komunikasi dalam pembelajaran 

bisa berlangsung secara optimal. 

2.1.3.6 Hasil Belajar 

Menurut Suprijono (2012:5) hasil belajar ditunjukkan dengan perubahan pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan yang terjadi secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi 

kemaanusiaan saja.  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

sesuai dengan apa yang diperolehnya selama mengalami proses belajar (Rifa’I, 

2009:85). 



23 
 

 
 

Bloom (dalam Suprijono, 2012:6-7) mengelompokan hasil belajar menjadi 

tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 

1) Ranah kognitif 

 Menurut Bloom (dalam Prihantoro, 2010:44) ranah ini berkaitan dengan hasil 

berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual yang meliputi jenjang 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi dan kreasi. Berikut ini 

penjabaran dari setiap jenjang: 

(1)  Pengetahuan, jenjang ini siswa dituntut untuk mengetahui konsep, fakta, atau 

istilah tanpa harus tahu menggunakannya. Kata operasional yang digunakan yaitu: 

mendefinisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasikan, dan  menyebutkan. 

(2) Pemahaman, jenjang ini menuntut siswa mengetahui apa yang diajarkan, 

mengetahui apa yang dikomunikasikan, dan dapat menggunakannya. Kata 

operasional uang digunakan diantaranya yaitu: memperhitungkan, 

memperkirakan, menentukan, menyimpulkan, dan membedakan. 

(3) Penerapan, jenjang ini menuntut siswa untuk dapat menggunakan ide-ide umum, 

tata cara ataupun, serta teori dalam situasi yang baru dan konkret. Kata 

operasional yang digunakan antara lain yaitu: mendemonstrasikan, menemukan, 

memanipulasi, menunjukkan, memecahkan, dan menggunakan. 

(4) Analisis, jenjang ini menuntut siswa dapat menguraikan suatu situasi tertentu ke 

dalam komponen-komponen pembentukannya. Kata operasional yang digunakan 

yaitu: memperinci, memilih, memisahkan, dan menghubungkan. 
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(5) Evaluasi, jenjang ini menuntut siswa untuk dapat menilai situasi, pernyataan, atau 

konsep berdasarkan kriteria tertentu. Kata operasional yang digunakan yaitu: 

menafsirkan, menentukan, mempertimbangkan, membenarkan, dan mengkritik. 

(6) Kreasi, jenjang ini menuntut siswa dapat memadukan unsur-unsur menjadi 

sesuatu bentuk utuh yang koheren dan baru, atau membuat sesuatu yang orisinil. 

Kata operasional yang digunakan yaitu: mengkategorikan, memodifikasi, 

merekonstruksi, menciptakan, dan menuliskan.  

2) Ranah afektif 

Ranah afektif merupakan hasil belajar yang paling sukar diukur karena 

berhubungan dengan sikap, minat dan nilai. Instrumen biasanya berupa non tes misal 

wawancara, angket, dan lembar observasi sikap. Jenjang kemampuan dalam ranah 

afektif yaitu; 

(1) Menerima, siswa peka terhadap rangsangan tertentu. Kata operasional yang 

digunakan yaitu: menanyakan, memilih, mendeskripsikan, memberikan, 

mengikuti, dan memberikan. 

(2) Menjawab, siswa tidak hanya peka terhadap rangsang tetapi juga bereaksi 

terhadap salah satu cara. Kata operasional yang digunakan yaitu menjawab, 

melaporkan, membaca, mendiskusikan, dan menceritakan. 

(3) Menilai, siswa dapat menilai suatu obyek, fenomena, atau tingkah laku dengan 

konsisten. Kata operasional yang digunakan yaitu: melengkapi, menerangkan, 

mengusulkan, memilih, membentuk, dan mengikuti. 
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(4) Organisasi, jenjang ini berhubungan dengan menyatuakn nilai-nilai yang berbeda, 

menyelesaikan masalah, dan membentuk sistem nilai. Kata operasional yang 

digunakan antara lain: mengubah, mengatur, menggabungkan, membandingkan, 

menggeneralisasikan, dan memodifikasi. 

3) Ranah psikomotor 

Ranah psikomotor menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. Penjabaran 

ranah psikomotor ini sangat sukar karena sering kali tumpang tindih dengan ranah 

kognitif dan afektif. Instrumen penilaian yang dikembangkan biasanya menggunakan 

lembar observasi unjuk kerja. Kata operasional untuk aspek psikomotor harus 

menunjuk pada aktualisasi kata-kata yang dapat diamati, yang meliputi: 

(1) Muscular or motor skill; mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, melompat, 

menggerakkan, dan menampilkan. 

(2) Manipulations of materials or objects; mereparasi, menyusun, membersihkan, 

menggeser, memindahkan, dan membentuk. 

(3) Neuromuscular coordination; mengamati, menerapkan, menghubungkan, 

menggandeng, memadukan, memasang, memotong, menarik, dan menggunakan. 

Berdasarkan dari uraian dan pendapat para pakar pendidikan di atas  maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh peserta 

didik sesuai dengan apa yang diperolehnya selama mengikuti kegiatan belajar yang 

terjadi secara menyeluruh meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
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Hasil belajar pembelajaran bahasa Jawa dengan menggunakan model Picture 

and Picture  meliputi: indikator ranah kognitif diantaranya 1) menulis kegiatan 

sehari-hari dengan kalimat yang sederhana, 2) menulis kegiatan sehari-hari 

berdasarkan gambar dengan memperhatikan tanda baca, 3) menebak gambar yang 

sesuai dengan kalimat yang diutarakan guru, 4) mengidentifikasi kenampakan 

matahari pada pagi hari, dan 5) memberikan contoh sikap senang bekerja. Pada ranah 

afektif berupa:  1) mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran,  2) tanya 

jawab dalam pembelajaran, 3) memperhatikan penjelasan guru tentang materi 

pembelajaran, 4) berdiskusi secara berkelompok untuk menyusun gambar-gambar 

menjadi urutan yang logis beserta alasannya,  5) menanggapi hasil diskusi, dan  

6) bersama dengan guru menyimpulkan pembelajaran. Sedangkan untuk ranah 

psikomotoriknya adalah:  1) melaporkan hasil diskusi dengan mempresentasikannya 

dan 2) siswa menulis narasi berbahasa  Jawa berdasarkan gambar yang telah disusun. 

2.1.4 Hakikat Bahasa 

2.1.4.1 Pengertian Bahasa 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang 

arbiter, yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan 

mengidentifikasikan diri (kamus bahasa Indonesia online, 2013). 

Bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kegiatan sehari-hari 

berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dengan bahasa 

seseorang dapat mengungkapkan perasaan, ide, pikiran atau informasi kepada orang 

lain baik secara lisan maupun tulisan (Iskandar dan Sunendar, 2011: 226). 
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Dari pengertian bahasa yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa 

bahasa adalah alat yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi agar dapat 

menyampaikan perasaan dan gagasan serta dapat menjalin interaksi sosial dalam 

suatu komunitas kepada orang lain. 

 

2.1.4.2 Fungsi Bahasa 

Nababan (dalam Mulyana, 2008:35-36) menyatakan ada empat fungsi bahasa, 

yaitu fungsi kebudayaan, kemasyarakatan, perorangan dan pendidikan. 

Sedangkan Akhadiah (1991:17) menjelaskan bahwa bahasa mempunyai 3 

fungsi: 

1) bahasa merupakan  sarana untuk berpikir dan bernalar. seperti telah dikemukakan, 

manusia berpikir tidak hanya dengan otaknya. dengan bahasa ini pula manusia 

menyampaikan hasil pemikiran atau penalaran, sikap, serta perasaannya. manusia 

bergaul dan berkomunikasi, mencari informasi, serta mengendalikan pikiran, 

sikap, dan perbuatan sesamanya dengan menggunakan bahasa. 

2) bahasa sebagai alat penerus dan pengembang kebudayaan. melalui bahasa nilai-

nilai dalam masyarakat dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya. dengan bahasa pula ilmu dan teknologi dikembangkan. 

3) selanjutnya, di dalam masyarakat bahasa mempunyai peranan yang penting dalam 

mempersatukan anggotanya. Sekelompok manusia yang menggunakan bahasa 

yang sama akan merasakan adanya ikatan batin di antara sesamanya. 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa memilki 

peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk sosial 

yang senantiasa berhubungan dengan orang lain, melalui bahasa manusia akan 

berkomunikasi menyampaikan keinginan dan kebutuhannya sebagai makhluk hidup. 

 

 

2.1.5 Keterampilan Berbahasa 

Ada empat keterampilan dalam berbahasa yaitu menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Setiap keterampilan memiliki keterkaitan dengan tiga 

keterampilan lainnya. Manusia memperoleh keempat keterampilan tersebut melalui 

sebuah urutan yang teratur yaitu mulai dari belajar menyimak bahasa sewaktu kecil, 

kemudian berbicara, dan setelah itu belajar membaca dan menulis. Tarigan (2008:1) 

mengatakan bahwa 4 komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang sangat erat 

hubungannya sehingga disebut catur tunggal. 

2.1.6 Keterampilan Menulis 

Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dapat dipahami oleh seseorang, sehingga orang 

lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Disini yang ditekankan adalah 

tentang penggambaran kesatuan-kesatuan bahasanya, bahasa merupakan suatu 

representasi bagian dari kesatuan-kesatuan ekspresi bahasa (Tarigan, 2008:22). 
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Menurut Nurudin (2010:4) menulis adalah kegiatan proses kreatif yang 

dilakukan seseorang untuk mengemukakan gagasannya dalam bahasa tulis yang dapat 

dibaca dan dimengerti oleh orang lain. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

menulis adalah kecakapan untuk menggerakan kemampuan berpikir dengan 

kecerdasan memanfaatkan ilmu (informasi) dan pengetahuan (pengalaman) dalam 

menyampaikan gagasan atau pikiran dalam bahasa tulis sehingga bisa dipahami oleh 

orang lain yang diperolehnya melalui latihan-latihan. 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh 

pembelajar bahasa yang diperolehnya melalui latihan-latihan. Sekurang-kurangnya 

ada tiga komponen yang tergabung dalam keterampilan menulis, yaitu:  

(1) penguasaan bahasa tulis, (2) penguasaan isi karangan sesuai dengan topik yang 

akan ditulis, dan (3) penguasaan jenis-jenis tulisan (Doyin dan Wagiran, 2009:12). 

Kegiatan menulis merupakan bagian selalu ada dalam proses pembelajaran 

yang dialami siswa. Hampir setiap hari siswa dihadapkan dengan kegiatan menulis. 

Penguasaan keterampilan menulis pada siswa pada umumnya melalui tahap-tahap 

perkembangan tulisan. 

Untuk mengetahui sejauh mana seorang siswa menguasai keterampilan 

menulis maka perlu diadakan tes kemampuan menulis. Tes jenis karangan (narasi) 

merupakan tes yang memiliki kriteria yang kompleks. Penilaian diberikan dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek yang ada dalam setiap karangan. Menurut  

Nurgiyantoro (dalam Iskandarwassid, 2011:250), penilaian yang dilakukan terhadap 
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karangan siswa biasanya bersifat holistik, impresif, dan selintas. Beberapa hal yang 

perlu dipertimbangkan dalam penilaian karangan mencakup kriteria sebagai berikut: 

(1) kualitas dan cakupan isi cerita; (2) organisasi dan penyajian isi; (3) komposisi;  

(4) kohesi dan koherensi; (5) gaya dan bentuk bahasa; (6) mekanik, kerapian, dan 

kebersihan tulisan; dan (6) respon afektif pengajar terhadap karya tulis. 

Dari beberapa kriteria penilaian tersebut peneliti menetapkan beberapa kriteria 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa yaitu 

kesesuaian isi karangan dengan gambar, koherensi, kerapihan dan kebersihan, dan 

mekanik (tata bahasa, ejaan, dan tanda baca). 

2.1.7 Narasi 

Narasi adalah salah satu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan 

sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu secara jelas sehingga 

pembaca serasa mengalaminya sendiri (Keraf, 2010:136). 

Djuharie dan Suherli (dalam Kristiantari, 2004:129), wacana narasi adalah 

karangan yang menceritakan sebuah peristiwa berdasarkan sistematika waktu yang 

bertujuan untuk menambah pengalaman seseorang. 

Dari beberapa pengertian narasi itu dapat disimpulkan bahwa narasi adalah 

sebuah tulisan yang menceritakan sebuah peristiwa yang diurutkan berdasarkan 

urutan waktu. 

Menurut Keraf (2010:135-136), narasi terbagi atas dua bentuk, yaitu narasi 

ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris adalah tulisan yang memberikan 

informasi kepada para pembaca, agar pengetahuan pembaca bertambah luas, 
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sedangkan narasi sugestif adalah tulisan yang menyampaikan makna kepada para 

pembaca melalui daya khayal yang dimilikinya. 

Narasi adalah sebuah ragam tulisan yang terbuat melalui keseluruhan unsur-

unsurnya dan bukan hanya memberi pengetahuan saja tetapi juga memberikan 

kenikmatan bagi pembacanya. Kristiantari (2004:78) menyebutkan beberapa unsur 

dari narasi sebagai berikut: 

 

1) Tema 

Tema adalah pokok persoalan yang mendominasi sebuah cerita. Tema dalam 

narasi bisa langsung disampaikan secara jelas oleh penulis (tersurat) dan bisa tidak 

dituliskan secara eksplisit. 

2) Tokoh Cerita 

Penokohan merupakan unsur yang selalu ada dalam narasi. Melalui 

penokohan sebuah cerita menjadi lebih nyata dan lebih hidup dalam hayalan 

pembaca. 

3) Latar 

Latar atau setting adalah penempatan waktu dan tempat beserta 

lingkungannya di dalam cerita. Ada tiga jenis latar dalam narasi, yaitu latar waktu, 

latar tempat, dan latar sosial. Latar waktu berkaitan dengan penempatan waktu di 

dalam cerita. Latar tempat berkaitan dengan masalah geografis, menunjuk suatu 

tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar sosial berkaitan dengan kehidupan 

kemasyarakatan dalam cerita. 
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4) Posisi narator 

Keraf (2010:190) menyatakan point of view dalam narasi adalah bagaimana 

fungsi penulis, apakah penulis sebagai pelaku dalam cerita, berada di luar, semata-

mata sebagai penutur cerita, atau masuk dalam salah satu tokoh dalam cerita. 

Ada beberapa posisi penulis dalam sebuah narasi, yakni; (1) penulis sebagai 

pelaku utama, (2) penulis sebagai pelaku pendukung, (3) penulis serba hadir, dan (4) 

penulis sebagai peninjau. 

5) Waktu 

Suatu unit waktu adalah suatu rentangan waktu di mana suatu proses terjadi 

secara utuh. Ada dua macam urutan waktu dalam narasi, yakni urutan alamiah dan  

urutan menyimpang.  

6) Motivasi 

Sebuah narasi yang dikembangkan dari situasi-situasi harus diwarnai 

dengan motivasi yang ingin disampaikan oleh penulis cerita. Motivasi sangat 

diperlukan dalam narasi karena melalui motivasi ini merupakan sendi persambungan 

dari seluruh narasi. Motivasi ini bisa dikatakan sebagai amanat atau pesan yang akan 

disampaikan penulis kepada pembaca. 

7) Konflik 

Konflik merupakan kejadian dalam sebuah cerita yang saling berhubungan 

dan bermakna yang menimbulkan pertentangan sehingga merangsang keinginan 

untuk mengetahui situasi itu akan berakhir. Konflik dibedakan menjadi tiga jenis 

yaitu konflik melawan alam, konflik antarmanusia, dan konflik batin.  
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8) Alur 

Alur merupakan rangkaian peristiwa yang diurutkan berdasarkan urutan 

waktu atau hubungan tertentu sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam 

sebuah cerita. Dalam narasi, alur dibedakan menjadi alur lurus dan alur sorot balik. 

Alur lurus apabila jalan cerita disusun mulai dari kejadian awal sampai penyelesaian 

masalah yang terjadi dalam cerita. Sedangkan alur sorot balik adalah rangkaian cerita 

yang disusun dari bagian akhir kemudian menuju ke titik awal cerita. 

Menurut Akhadiah, dkk (1991:95-96) ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam menulis narasi yaitu: (1) menentukan tema dan amanat;  

(2) menetapkan sasaran pembaca; (3) merancang peristiwa-peristiwa utama dalam 

alur cerita; (4) membagi peristiwa-peristiwa utama secara logis dan memiliki 

hubungan sebab akibat yang wajar; dan (5) mengaitkan peristiwa-peristiwa utama 

dengan peristiwa pendukung. 

Pada era globalisasi saat ini bahasa Jawa sudah mulai ditinggalkan oleh 

pemakainya terutama para generasi muda. Mereka menganggap bahasa Jawa kurang 

bergengsi dan merasa kesulitan dalam mempelajari bahasa Jawa karena harus 

memperhatikan tingkat tutur yang sangat rumit. 

2.1.8 Pembelajaran Bahasa Jawa di SD 

2.1.8.1 Pengertian Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa merupakan bahasa yang dipakai di daerah-daerah Provinsi Jawa 

Tengah, DIY, dan Jawa Timur dan pada umumnya biasa disebut sebagai bahasa ibu 

(Mulyana, 2008:233). 
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2.1.8.2 Fungsi Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa daerah yang berkembang di Indonesia 

memiliki tiga fungsi, yaitu: (1) sebagai lambang kebanggan daerah, (2) lambang 

identitas daerah, dan (3) alat berhubungan di dalam keluarga masyarakat daerah 

(Mulyana, 2008:233). 

 

 

2.1.8.3 Tujuan Pembelajaran Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa merupakan mata pelajaran muatan lokal di Provinsi Jawa 

Tengah yang merupakan imbas dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

432.5/5/2010. Upaya pelestarian bahasa Jawa memang perlu, mengingat sekarang ini 

penggunaan bahasa Jawa mulai berkurang. Salah satu cara yang efektif dalam upaya 

pelestarian bahasa Jawa adalah melalui jalur pendidikan. Tujuan dalam pembelajaran 

Bahasa Jawa sesuai dengan BSNP adalah: 

1) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan berkomunikasi peserta didik 

dengan menggunakan bahasa daerah. 

2) Meningkatkan kepekaan dan penghayatan terhadap karya sastra dan kebudayaan 

daerah. 

3) Memupuk tanggung jawab untuk melestarikan hasil kreasi budaya daerah sebagai 

salah satu unsur kebudayaan. 

 Melalui pemberian mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa di sekolah dasar 

diharapkan bisa menanamkan nilai-nilai budaya sejak dini pada siswa sehingga 
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mereka akan lebih mengenal dan menghargai budayanya. Namun, beberapa sekolah 

masih menganggap bahwa mata pelajaran bahasa Jawa sulit dan pada umumnya 

terjadi di daerah perkotaan. Hal itulah yang mengakibatkan nilai mata pelajaran 

bahasa Jawa lebih rendah dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. 

 

 

 

2.1.9 Model Pembelajaran Picture and Picture 

2.1.9.1 Pengertian Model Picture and Picture 

Model pembelajaran picture and picture merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara 

sadar dan sistematis mengembangkan interaksi karena mengutamakan adanya 

kelompok-kelompok. Picture and Picture adalah suatu metode belajar yang 

menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis 

(Hamdani, 2011:89). Melalui cara seperti ini diharapkan siswa mampu berpikir 

dengan logis sehingga pembelajaran menjadi bermakna. 

2.1.9.2 Karakteristik Model Picture and Picture 

Model pembelajaran Picture and Picture adalah suatu metode belajar yang 

menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran 

dengan menggunakan model Picture and Picture memiliki ciri Aktif, Inovatif, 

Kreatif, dan Menyenangkan. Model Pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai 

media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam 
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proses pembelajaran sehingga sebelum proses pembelajaran guru sudah menyiapkan 

gambar yang akan ditampilkan dengan ukuran yang besar supaya bisa dilihat oleh 

semua siswa. Menurut Johnson & Johnson (dalam Widyatun, 2012), prinsip dasar 

dalam model pembelajaran kooperatif picture and picture adalah sebagai berikut: 

1) Setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 

dikerjakan dalam kelompoknya. 

2) Setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui bahwa semua anggota 

kelompok mempunyai tujuan yang sama. 

3) Setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan tanggung jawab yang 

sama di antara anggota kelompoknya. 

4) Setiap anggota kelompok (siswa) akan dikenai evaluasi. 

5) Setiap anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan membutuhkan 

keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. 

6) Setiap anggota kelompok (siswa) akan diminta mempertanggungjawabkan secara 

individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.  

2.1.9.3 Langkah-langkah Model Picture and Picture 

Suprijono (2012:125-126) mengemukakan garis besar langkah-langkah 

pembelajaran dengan model Picture and Picture sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Menyajikan materi secara singkat sebagai pengantar. 

3) Guru menunjukkan/ memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan 

materi. 
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4) Guru menunjuk/ memanggil siswa secara bergantian memasang/ mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan/hubungan yang logis. 

5) Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 

6) Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep/materi 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

7) Kesimpulan/rangkuman. 

2.1.9.4 Kelebihan Model Picture and Picture 

Menurut Istarani (2011:8) model pembelajaran picture and picture memiliki 

beberapa kelebihan antara lain adalah sebagai berikut : 

1) Memudahkan siswa untuk memahami yang dimaksudkan oleh guru ketika 

menyampaikan materi pelajaran. 

2) Siswa cepat tanggap atas materi yang disampaikan karena diiringi dengan 

gambar-gambar. 

3) Siswa lebih konsentrasi serta mengasyikkan bagi mereka atas tugas yang 

diberikan guru karena berkaitan dengan permainan mereka sehari-hari yakni main 

gambar-gambar. 

4) Adanya saling berkompetensi antar kelompok dalam menyusun gambar yang 

telah dipersiapkan oleh guru sehingga suasana kelas terasa hidup. 

5)  Siswa lebih kuat mengingat konsep-konsep atau bacaan yang ada pada gambar. 

6) Menarik bagi siswa dikarenakan melalui audio visual dalam bentuk gambar –

gambar. 
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7) Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab guru menanyakan alasan siswa 

mengurutkan gambar.   

8) Pembelajaran lebih berkesan, sebab siswa dapat mengamati langsung gambar 

yang telah dipersiapkan oleh guru. 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa dengan menerapkan model 

Picture and Picture dalam pembelajaran akan sangat membantu guru dalam 

menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Dengan adanya gambar-

gambar, guru menjadi lebih mudah dalam menyampaikan materi dan siswapun lebih 

mudah dalam menerima materi yang disampaikan guru melalui gambar-gambar 

tersebut. dengan media audio visual melalui gambar-gambar siswa lebih tertarik 

mengikuti pembelajaran dan lebih aktif karena ada kegiatan megurutkan gambar. 

2.1.10 Teori Belajar Yang Mendasari Model Picture and Picture 

Teori belajar yang mendasari model pembelajaran Picture and Picture  adalah 

teori belajar konstruktivisme dan teori belajar kognitivisme. Adapun penjelasan dari 

kedua teori belajar tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Teori belajar konstruktivisme 

Teori ini mengajarkan kepada siswa untuk menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi, dan peran guru hanya sebagai fasilitator atau 

memberikan kemudahan kepada siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri 

(Suprijono, 2012:30). 

 Teori konstruktivisme memandang bahwa belajar lebih dari sekadar 

mengingat. Siswa yang memahami dan mampu menerapkan pengetahuan yang telah 
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diperolehnya, mereka berusaha menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Guru 

bukan orang yang mampu memberikan pengetahuan kepada siswa sebab siswa 

sendirilah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan awal yang dimilikinya. 

 Melalui model Picture and Picture, siswa tidak hanya menerima informasi 

yang disampaikan oleh guru tetapi siswa sendiri yang menemukan  pengetahuan 

melalui gambar-gambar yang diberikan seperti gambar kegiatan siswa setelah bangun 

tidur, saat mengikuti upacara, dan saat merawat tanaman. Dengan gambar-gambar 

yang berkaitan dengan siswa tersebut siswa dapat mengembangkan pengetahuan awal 

yang dimiliki menjadi sebuah narasi. Selain itu, dengan menanamkan konsep materi 

siswa diharapkan dapat memahami dan menerapkan pengetahuannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 2) Teori belajar kognitivisme 

Teori belajar kognitif pertama kali dikenalkan oleh Piaget. Menurut Piaget, 

perkembangan kognitif ditentukan oleh manipulasi dan interaksi aktif siswa dengan 

lingkungan. Interaksi sosial dengan teman sebaya seperti berargumentasi dan 

berdiskusi akan melatih siswa untuk berpikir logis (Trianto,2012:29). Menurut Piaget 

ada empat tahapan dalam perkembangan kognitif setiap individu dari mulai sejak 

lahir sampai dewasa, yaitu: sensorimotor (lahir sampai 2 tahun); praoperasional (2 

sampai 7 tahun); operasi konkret (7 sampai 11 tahun); dan operasi formal (11 tahun 

sampai dewasa). Sedangkan implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam 

pembelajaran adalah: (1) memusatkan perhatian pada proses mental siswa, tidak 
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sekedar pada hasilnya saja; (2) mengutamakan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran; dan (3) memahami perbedaan perkembangan tiap siswa. 

Siswa kelas II SD tergolong dalam masa perkembangan tahap operasi konkrit, 

siswa akan lebih mudah menerima materi apabila disajikan dengan contoh konkret, 

dalam hal ini contoh konkret berupa contoh gambar kegiatan siswa setelah bangun 

tidur, saat mengikuti upacara, dan saat merawat tanaman. Selain itu, siswa akan 

berdiskusi mengurutkan gambar menjadi urutan yang logis dan hal tersebut sesuai 

dengan teori kognitif Piaget yang menyatakan interaksi sosial dengan teman sebaya, 

khususnya berargumentasi dan berdiskusi membantu memperjelas pemikiran menjadi 

logis. 

2.1.11 Pembelajaran Menulis Dengan Media Gambar 

2.1.11.1 Pengertian Media Gambar 

Media gambar termasuk salah satu jenis media grafis. Sebagaimana media 

lainnya, media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima 

pesan. Saluran yang di pakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan 

disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. (Sadiman dkk, 

2011:28-29). 

Media gambar merupakan media yang paling umum dipakai. Hal ini 

dikarenakan siswa lebih menyukai gambar dari pada tulisan, apalagi jika gambarnya 

dibuat dan disajikan sesuai dengan persyaratan gambar yang baik, sudah barang tentu 

akan menambah semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Hamalik 

(2010:27) mengemukakan bahwa penggunaan media dalam proses belajar mengajar 
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dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan minat, membangkitkan motivasi dan 

ransangan dalam proses belajar mengajar, serta dapat mempengaruhi psikologis 

siswa. 

Suatu gambar dapat dijadikan bahan penyusunan paragraf. Gambar pada 

hakikatnya mengekspresikan suatu hal. Bentuk ekspresi tersebut dalam fakta gambar 

bukan dalam bentuk bahasa. Pesan yang tersirat dalam gambar tersebut dapat 

dinyatakan kembali dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Penerjemahan pesan dari 

bentuk visual ke dalam bentuk kata-kata atau kalimat sangat bergantung kepada 

kemampuan imajinasi siswa. Hasil ekspresi siswa yang cerdas akan lebih lengkap dan 

mungkin mendekati ketepatan, tetapi gambaran siswa yang sedang kecerdasannya 

mungkin hasilnya tidak begitu lengkap, sedangkan pelukisan kembali oleh siswa 

yang kurang cerdas pastilah kurang lengkap dan bahkan mungkin tidak relevan atau 

menyimpang. 

2.1.11.2 Kelebihan Penggunaan Media Gambar 

Menurut Sadiman (2011:30) penggunan media gambar dalam proses 

pembelajaran memiliki beberapa kelebihan, yaitu: 

1) Gambar bersifat konkret 

Melalui gambar para siswa dapat melihat dengan jelas sesuatu yang sedang 

dibicarakan atau didiskusikan dalam kelas. 

2) Gambar mengatasi batas ruang dan waktu 

Tidak semua benda, objek, atau peristiwa dapat dibawa dan ditunjukan di 

kelas untuk itu dengan adanya gambar diharapkan bisa mewakilinya. 



42 
 

 
 

3) Gambar dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu masalah 

4) Gambar-gambar mudah didapat dan murah. 

5) Gambar mudah digunakan, baik untuk perseorangan maupun untuk kelompok 

siswa. 

Sedangkan menurut Sukiman (2012:87) kelebihan dari media gambar 

diantaranya adalah : (1) dapat mengatasi keterbatasan pengamatan visual; (2) dapat 

memperjelas masalah; dan (3) mudah didapat dan murah serta dapat digunakan tanpa 

memerlukan peralatan khusus. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

gambar dalam pembelajaran sangat efektif dan efisien. Selain gambar mudah didapat 

dan murah, gambar bersifat konkret sehingga dapat membantu siswa dalam 

memvisualisasikan sesuatu yang tidak mungkin dibawa masuk ke ruang kelas seperti 

bangunan-bangunan bersejarah, peristiwa bencana alam, atau peristiwa yang terjadi 

pada masa lampau. 

2.1.11.3 Kriteria Gambar Yang Baik 

Sadiman (2011:31) menjelaskan saat memilih gambar yang baik hendaknya 

perlu memperhatikan kriteria-kriteria, yaitu:  

1) Keaslian gambar, gambar menunjukkan situasi yang sebenarnya, seperti melihat 

keadaan atau benda sesungguhnya. 

2) Kesederhanaan, gambar itu sederhana dalam warna, menimbulkan kesan tertentu, 

mempunyai nilai estetis secara murni dan mengandung nilai praktis. 
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3) Perbuatan, gambar hendaknya menunjukkan hal yang sedang melakukan suatu 

perbuatan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran menulis dengan media 

gambar bertujuan agar siswa dapat menulis dengan cepat berdasarkan gambar yang 

dilihat. Dari gambar tersebut siswa dapat membuat tulisan secara runtut dan logis 

berdasarkan gambar. Alat yang dibutuhkan adalah gambar-gambar yang bervariasi 

sesuai dengan tema pembelajaran. 

 

 

2.1.12 Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture dalam Pembelajaran 

Menulis Narasi Berbahasa Jawa 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah 

model Picture and Picture menurut Hamdani (2012) yang dikombinasikan dengan 

teori Supridjono (2012) dan disesuaikan dengan karakteristik siswa serta tujuan 

pembelajarannya. Adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan materi tentang sikap disiplin, jujur, dan senang bekerja. 

2) Guru menunjukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. 

3) Guru meminta siswa mengurutkan gambar-gambar sehingga menjadi urutan 

gambar yang logis. 

4) Guru bertanya pada siswa mengenai alasan penyusunan gambar tersebut. 

5) Guru meminta siswa untuk menulis sebuah narasi sesuai dengan gambar yang 

telah disusun. 
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6) Siswa diminta untuk membacakan hasil diskusi di depan kelas. 

7) Guru menanamkan konsep materi kepada siswa. 

8) Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

 

2.2  KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

dengan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture dalam upaya 

meningkatkan keterampilan menulis. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

Wulandari (2011) dengan judul “Penggunaan Model Picture and Picture 

Untuk Meningkatkan Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV SDN Gadingkulon 03 Dau 

Malang” menunjukkan bahwa penggunaan model Picture and Picture dapat 

meningkatkan: (1) aktivitas guru dari Siklus I ke Siklus II, nilai rata-rata aktivitas 

guru yaitu dan 85,72 meningkat pada siklus II yaitu 92,86, (2) aktivitas siswa dari 

siklus I ke siklus II dimana nilai rata-rata aktivitas pada siklus I yaitu 71,46 dan nilai 

rata-rata akivitas siswa pada siklus II yaitu 82,27, (3) hasil belajar siswa yang diukur 

dengan skor rata-rata dan prosentase ketuntasan belajar secara klasikal dari pra 

tindakan, siklus I dan siklus II. Skor rata-rata klasikal pada pratindakan yaitu 53 pada 

siklus I meningkat menjadi 65,53 dan pada siklus II meningkat menjadi 77,25. 

Hasil penelitian Mundziroh (2012) dengan judul “Peningkatan Kemampuan 

Menulis Cerita Dengan Menggunakan Model Picture and Picture pada Siswa 

Sekolah Dasar” menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD 
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Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan 

siswa dari silkus satu sampai siklus tiga mengalami peningkatakan yakni: siklus I 

mencapai 60%, meningkat  jauh lebih baik dari sebelumnya  (survei awal)  yang  

kurang  dari  35%.  Pada  siklus  II,  keaktifan  siswa meningkat menjadi  80%  

artinya jumlah siswa yang aktif bertambah 6 siswa. Siswa yang aktif dalam siklus II 

ini adalah 24 siswa dari 30 siswa. Keterampilan siswa dalam menulis cerita juga 

mengalami peningkatan dari kondisi awal sebelum dilakukan tindakan. Peningkatan 

kemampuan menulis cerita  tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai 

kemampuan menulis cerita pada  setiap  siklus yaitu:  sebelum  tindakan nilai  rata-

rata  kemampuan  menulis  cerita  siswa  60,  siklus  I  nilai  rata-rata  kemampuan 

menulis  cerita  siswa  67  dan  siklus  II  nilai  rata-rata  kemampuan menulis  cerita 

siswa 74. 

Dari kedua penelitian tersebut diperoleh informasi bahwa model pembelajaran 

Picture and Picture dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa 

di kelas II SD. Model pembelajaran Picture and Picture dapat diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. Kajian di 

atas digunakan sebagai pendukung bagi tim kolaborasi untuk menerapkan model 

pembelajaran Picture and Picture dalam penelitian ini dengan memilih judul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Berbahasa Jawa Melalui Model Picture 

and Picture Pada Siswa Kelas II SDN Gunungpati 02 Semarang. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

  Keterampilan siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa pada kelas II SDN 

Gunungpati 02 masih kurang. Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh melalui 

observasi, persentase  ketuntasan belajar siswa sebesar 39% yaitu sebanyak 9 siswa 

dan yang tidak tuntas belajar sebesar 61% yaitu sebanyak 14 siswa. 

  Selain itu, data awal hasil observasi dan wawancara dengan kolaborator 

beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa dalam menulis 

narasi berbahasa Jawa adalah peran guru di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

masih berpusat pada guru (teacher center) sehingga siswa kurang aktif. Kurang 

tepatnya model pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran 

menyebabkan siswa kurang maksimal menerima pelajaran dan keberanian siswa 

dalam mengemukakan pendapat masih kurang. Penggunaan media juga belum 

maksimal sehingga siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran. Untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa maka faktor 

peran guru dan penggunaan model pembelajaran yang digunakan harus mendapatkan 

perhatian khusus. 

  Supaya pembelajaran  menulis narasi berbahasa Jawa dapat dipahami siswa 

dan guru dapat menyampaikan materi secara efisien maka model pembelajaran yang 

digunakan adalah model Picture and Picture. Adapun langkah-langkah 

pembelajarannya menurut Suprijono (2012:125-126) adalah sebagai berikut: 1) guru 

menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai; 2) menyajikan materi secara singkat 



47 
 

 
 

sebagai pengantar; 3) guru menunjukkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan 

materi; 4) guru menunjuk siswa secara bergantian mengurutkan gambar-gambar 

menjadi urutan/hubungan yang logis; 5) guru menanyakan alasan/dasar pemikiran 

urutan gambar tersebut; 6) dari urutan gambar tersebut guru menanamkan 

konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai; dan 7) 

kesimpulan/rangkuman. Dengan menerapkan model Picture and Picture  dapat 

memudahkan siswa untuk memahami yang materi yang disampaiakan guru, siswa 

cepat tanggap atas materi yang disampaikan karena diiringi dengan gambar-gambar, 

dan dengan adanya kompetisi  antar kelompok dalam menyusun gambar yang telah 

dipersiapkan oleh guru menjadikan suasana kelas terasa hidup. 

Setelah dilakukan tindakan dengan model Picture and Picture diharapkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan siswa dalam menulis narasi 

berbahasa Jawa meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru belum menggunakan model pembelajaran 
yang inovatif/ pembelajaran masih berpusat pada 
guru. 

2. Guru belum memaksimalkan penggunaan media 
pembelajaran. 

3. Siswa masih pasif dan belum berani menyampaikan 
pendapat. 

4. Siswa sulit  memahami materi yang disampaikan 
guru. 

5. Hasil belajar siswa masih banyak yang belum 
mencapai KKM 

Kondisi Awal 

Pemilihan tindakan dengan menggunakan model 
pembelajaran Picture and Picture, langkah-langkanya yaitu: 
1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 
2. Menyajikan materi sebagai pengantar 
3. Menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar 

kegiatan berkaitan dengan materi 
4. Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian 

memasang/mengurutkan gambar-gambar menjadi 
urutan yang logis 

5. Menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar 
tersebut 

6. Guru memberikan penghargaan kelompok  
7. Simpulan  
8 P b i l i b l j
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Bagan 2.1 Alur pikir penelitian tindakan kelas 

2.4  HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disusun hipotesis tindakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menerapkan model pembelajaran Picture and Picture, keterampilan 

guru dalam mengelola pembelajaran, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan siswa 

dalam menulis narasi berbahasa Jawa meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa 
melalui model pembelajaran Picture and Picture 
meningkat 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa melalui 
model pembelajaran Picture and Picture meningkat 

c. Keterampilan siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa 
melalui pembelajaran Picture and Picture meningkat. 

Kondisi Akhir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas. Menurut Arikunto (2012:16) penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

kegiatan penelitian yang meliputi empat tahap dalam setiap siklusnya yang terdiri 

atas perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan (action), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Adapun bagan dan penjelasan untuk masing-

masing tahap adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Langkah-langkah PTK 

(Arikunto, 2012:16) 

PELAKSANAAN 

PERENCANAAN PENGAMATAN SIKLUS I 

PELAKSANAAN 

REFLEKSI 

PENGAMATAN 

REFLEKSI 

PERENCANAAN 
SIKLUS II 

?
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Penelitian untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa 

dengan model Picture and Picture tediri dari tiga siklus dengan satu pertemuan tiap 

siklus. 

3.1.1 Perencanaan  

Tahap menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau fokus peristiwa 

yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah 

instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama 

tindakan berlangsung (Arikunto, 2012:17). 

Tahapan pertama dalam penelitian tindakan kelas adalah perencanaan. hal-hal 

yang perlu disiapkan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Tahap ini 

meliputi: 

1) Menelaah standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk pembelajaran. 

2) Menetapkan indikator bersama tim kolaborasi untuk pembelajaran. 

3) Menelaah materi menulis narasi berbahasa Jawa. 

4) Menyusun RPP sesuai indikator dan skenario pembelajaran dengan model 

pembelajaran Picture and Picture. 

5) Menyiapkan sumber belajar berupa buku paket: (1) Buku Seneng Basa Jawa 

Kanggo SD/MI Kelas II karya Sawukir dkk; (2) BSE IPA SD Kelas II karya 

Sjaeful Anwar dan Cucu Suhendar; dan (3) BSE PKn SD Kelas II karya Sajari 

dan Suharto. 
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6) Menyiapkan media pembelajaran berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan 

kegiatan sehari-hari siswa yang menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan senang 

bekerja. 

7) Menyiapkan alat evaluasi untuk penilaian keterampilan menulis narasi berbahasa 

Jawa. 

8) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati guru dan siswa yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

9) Menyiapkan lembar pengamatan dan catatan lapangan. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaaan tindakan merupakan implementasi dari rencana tindakan yang 

telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya (Arikunto,2012:19). Tindakan 

dilakukan pada saat pembelajaran dan harus sesuai dengan rencana, tetapi harus 

terkesan alamiah dan tidak direkayasa. Dalam pelaksanaan tindakan ini dilaksanakan 

dalam tiga siklus. Pada siklus pertama yaitu memberikan pengajaran membuat narasi 

berbahasa Jawa berdasarkan gambar yang di bacakan guru dengan memperhatikan 

penggunaan tanda baca. Kemudian untuk siklus yang kedua yaitu membuat narasi 

berbahasa Jawa dengan mengisi cerita yang rumpang dengan kata-kata yang telah 

disediakan. Dan untuk siklus ketiga yaitu menulis narasi berbahasa Jawa sesuai 

gambar dengan diberikan beberapa kalimat secara acak. 
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3.1.3 Observasi 

Pengamatan atau observasi (observation) adalah suatu teknik yang dilakukan 

dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan pencatatan secara teliti dan 

pencatatan yang sistematis (Arikunto, 2012:19). Kegiatan observasi dilaksanakan 

secara kolaboratif dengan guru untuk mengamati keterampilan guru , aktivitas siswa 

dan keterampilan siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa dengan model Picture 

and Picture. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

terjadi (Arikunto, 2012:19). Berdasarkan refleksi tersebut, peneliti bersama guru-guru 

lain dapat melakukan variasi, perbaikan untuk rencana berikutnya. 

Dalam penelitian ini mengkaji keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa, apakah sudah tuntas dan efektif dengan melihat ketercapaiaan dalam 

indikator kinerja pada siklus pertama, serta mengkaji kekurangan dan membuat 

daftar permasalahan yang mucul dalam pelaksanaan siklus pertama, kemudian 

bersama tim kolaborasi membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya.  

 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Penelitian dengan menerapkan model Picture and Picture ini dilaksanakan 

dalam tiga siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari satu pertemuan. Adapun 

rincian kegiatannya adalah sebagai berikut: 
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3.2.1 Siklus 1 

3.2.1.1 Perencanaan 

Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran aspek menulis dengan 

Standar Kompetensi: 4. Mampu mengungkapkan pikiran/perasaan secara tertulis 

dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai unggah–ungguh. Kompetensi dasar: 4.1 

Menulis kegiatan sehari - hari. 

1) Guru mempersiapkan sumber belajar berupa buku paket yaitu: (1) Buku Seneng 

Basa Jawa Kanggo SD/MI Kelas II karya Sawukir dkk; (2) BSE IPA SD Kelas II 

karya Sjaeful Anwar dan Cucu Suhendar; dan (3) BSE PKn SD Kelas II karya 

Sajari dan Suharto. 

2) Menyiapkan media belajar berupa gambar kegiatan siswa setelah bangun 

tidur dan saat di sekolah. 

3) Guru menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) dan lembar evaluasi. 

4) Guru menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Setelah melakukan tahap perencanaan, observer membuat pelaksanaan 

tindakan dalam proses pembelajaran. Penelitian dalam siklus ini, pelaksanaan 

tindakan yang dilakukan adalah: 

1) Guru mempersiapkan siswa untuk belajar. 
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2) Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab tentang kegiatan siswa 

setelah bangun tidur. (eksplorasi) 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. (eksplorasi) 

4) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa untuk 

menyusun gambar menjadi gambar yang runtut. (elaborasi) 

5) Guru memberikan empat buah gambar pada siswa yaitu kegiatan siswa setelah 

bangun tidur kemudian siswa diminta untuk mengurutkan gambar tersebut. 

(eksplorasi) 

6) Setelah gambar diurutkan, siswa menulis narasi yang dibacakan oleh guru. 

(elaborasi) 

7) Siswa membacakan hasil tulisan.(konfirmasi) 

8) Setiap kelompok menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok lain. 

(konfirmasi) 

9) Guru merefleksi hasil diskusi siswa. (konfirmasi) 

10) Dengan bantuan guru siswa menyimpulkan hasil pembelajaran bersama-sama. 

11) Guru memberikan evaluasi. 

3.2.1.3 Observasi 

Dalam observasi, observer mengamati aktivitas siswa, keterampilan guru, 

keterampilan siswa, dan jalannya diskusi siswa. Observer mengamati kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dengan model pembelajaran Picture and Picture. 

Kemudian temuan hasil observasi dicatat dalam lembar observasi. 
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Adapun dalam penelitian ini yang diobservasi adalah: 

1) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Picture and Picture. 

2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Picture and Picture. 

3.2.1.4 Refleksi 

Dalam tahap refleksi ini peneliti melakukan:  

1) Mengkaji proses pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan keterampilan siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa pada siklus 1. 

2) Membuat daftar permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran. 

3) Menentukan langkah-langkah perbaikan yang akan digunakan dalam siklus 2. 

3.2.2 Siklus  2 

3.2.2.1 Perencanaan 

1) Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran aspek menulis dengan 

Standar Kompetensi: 4. Mampu mengungkapkan pikiran/perasaan secara tertulis 

dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai unggah–ungguh. Kompetensi dasar: 

4.1 Menulis kegiatan sehari - hari. 

2) Guru mempersiapkan sumber belajar yaitu: (1) Buku Seneng Basa Jawa Kanggo 

SD/MI Kelas II karya Sawukir dkk; (2) BSE IPA SD Kelas II karya Sjaeful 

Anwar dan Cucu Suhendar; dan (3) BSE PKn SD Kelas II karya Sajari dan 

Suharto. 
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3) Guru mempersiapkan media belajar seperti video kenampakan matahari dan 

gambar siswa yang berlaku jujur (siswa yang mengikuti ulangan dan menemukan 

dompet di jalan) yang ditampilkan melalui power point. 

4) Guru menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) dan lembar evaluasi. 

5) Guru menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Guru mempersiapkan siswa untuk belajar. 

2) Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab mengenai materi pada pertemuan 

sebelumnya. (eksplorasi) 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. (eksplorasi) 

4) Guru menyampaikan materi tentang kenampakan matahari pada siang hari 

melalui video. (eksplorasi) 

5) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa untuk 

menyusun gambar menjadi gambar yang runtut.(elaborasi) 

6) Guru memberikan beberapa gambar yang berkaitan dengan materi (sikap 

jujur) secara acak melalui power point. (eksplorasi) 

7) Guru meminta siswa untuk membuat cerita narasi berbahasa Jawa sesuai gambar 

dengan mengisikan kata-kata yang hilang dalam cerita. (elaborasi) 

8) Siswa melaporkan hasil diskusi.(konfirmasi) 
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9) Setiap kelompok menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok lain. 

(konfirmasi) 

10) Guru merefleksi hasil diskusi siswa. (konfirmasi) 

11) Dengan bantuan guru siswa menyimpulkan hasil diskusi bersama-sama. 

12) Guru memberikan evaluasi. 

3.2.2.3 Observasi 

Selama observasi, observer mengamati aktivitas siswa, keterampilan guru, 

keterampilan siswa dalam menulis narasi, dan jalannya diskusi siswa. Observer 

mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan model pembelajaran 

Picture and Picture. Kemudian temuan hasil observasi dicatat dalam lembar 

observasi. Adapun dalam penelitian ini yang diobservasi adalah: 

1) Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

2) Keterampilan guru dalam mengajar. 

3.2.2.4 Refleksi 

 Dalam tahap refleksi ini peneliti melakukan:  

1) Mengkaji proses pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan keterampilan siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa pada siklus 2. 

2) Membuat daftar permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran. 

3) Menentukan langkah-langkah perbaikan yang akan digunakan dalam siklus 3. 
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3.2.3 Siklus 3 

3.2.3.1 Perencanaan 

1) Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran aspek menulis dengan 

Standar Kompetensi: 4. Mampu mengungkapkan pikiran/perasaan secara tertulis 

dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai unggah–ungguh. Kompetensi dasar: 

4.1 Menulis kegiatan sehari - hari. 

2) Guru mempersiapkan sumber belajar yaitu: (1) Buku Seneng Basa Jawa Kanggo 

SD/MI Kelas II karya Sawukir dkk; (2) BSE IPA SD Kelas II karya Sjaeful 

Anwar dan Cucu Suhendar; dan (3) BSE PKn SD Kelas II karya Sajari dan 

Suharto. 

3) Guru mempersiapkan media belajar seperti video kenampakan matahari dan 

gambar siswa yang menunjukkan sikap senang bekerja (siswa yang sedang 

merawat tanaman dan membersihkan halaman rumah) yang ditampilkan melalui 

power point. 

4) Guru menyusun lembar kerja, lembar evaluasi, 

5) Guru menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Guru mempersiapkan siswa untuk belajar. 

2) Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan siswa pada materi yang telah 

dipelajari. (eksplorasi) 
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3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. (eksplorasi) 

4) Guru menyampaikan materi kenampakan matahari pada sore hari melalui 

video. (eksplorasi) 

5) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa untuk 

menyusun gambar menjadi gambar yang runtut. (elaborasi) 

6) Melalui media power point, guru memberikan beberapa gambar yang 

berkaitan dengan sikap senang bekerja secara acak. (eksplorasi) 

7) Guru meminta siswa untuk membuat cerita narasi berbahasa Jawa sesuai dengan 

gambar menggunakan kalimat acak yang telah disiapkan guru. (elaborasi) 

8) Siswa melaporkan hasil diskusi. (konfirmasi) 

9) Setiap kelompok menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok lain. 

(konfirmasi) 

10) Guru merefleksi hasil diskusi siswa. (konfirmasi) 

11) Dengan bantuan guru siswa menyimpulkan hasil diskusi bersama-sama. 

12) Guru memberikan evaluasi. 

3.2.3.3 Observasi 

Dalam observasi, observer mengamati aktivitas siswa, keterampilan guru, 

keterampilan siswa, dan jalannya diskusi siswa. Observer mengamati kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dengan model pembelajaran Picture and Picture. 

Kemudian temuan hasil observasi dicatat dalam lembar observasi. Adapun dalam 

penelitian ini yang diobservasi adalah: 
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1) Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

2) Keterampilan guru dalam mengajar. 

3.2.3.4 Refleksi 

1) Mengkaji proses pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan keterampilan siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa pada siklus 3. 

2) Membuat daftar permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran. 

3) Menyimpulkan hasil dari pelaksanaan siklus ketiga, walaupun tujuan dan 

indikator sudah tercapai tetap melakukan tindak lanjut untuk terus menerapkan 

inovasi pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Jawa. 

 

3.3 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas II SDN 

Gunungpati 02 yang beralamat di Jalan Raya Marakana  kecamatan Gunungpati  kota 

Semarang . 

 

3.4 SUBYEK PENELITIAN 

Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas  II SDN Gunungpati 

02 Semarang yang terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. 
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3.5 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan data kualitatif. 

3.5.1.1 Data kuantitatif 

Data berjenis kuantitatif diwujudkan dengan angka yang merupakan hasil 

belajar siswa berupa keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa dengan 

menggunakan model pembelajaran Picture and Picture. 

3.5.1.2 Data kualitatif 

Sedangkan data kualitatif diwujudkan diperoleh dari hasil observasi selama 

proses pembelajaran dengan menggunakan lembar aktivitas siswa, keterampilan guru, 

serta catatan lapangan dalam pembelajaran bahasa Jawa pada aspek menulis narasi 

berbahasa Jawa dengan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture. 

3.5.2 Sumber Data 

3.5.2.1 Siswa 

Sumber data ini diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara sistematik 

selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga dengan lembar pengamatan 

berupa  aktivitas siswa dan melalui tes berupa hasil belajar. 

3.5.2.2 Guru 

Sumber data ini diperoleh dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture berupa 
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keterampilan guru dan catatan lapangan berupa catatan deskripsi proses pembelajaran 

yang digunakan untuk menguatkan hasil observasi keterampilan guru. 

3.5.2.3 Data dokumen 

Data ini berupa data awal nilai sebelum dan sesudah dilakukan tindakan, 

lembar observasi terhadap aktivitas siswa dan keterampilan guru serta foto dan video 

pada pembelajaran dalam penelitian. 

3.5.2.4 Catatan lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran berupa data aktivitas siswa, keterampilan guru, dan keterampilan siswa 

dalam menulis narasi berbahasa Jawa. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknk tes 

dan non tes. 

3.5.3.1 Teknik Tes 

Tes adalah  cara pengumpulan data dengan memberikan serangkaian tugas 

yang harus dikerjakan siswa baik secara individu maupun kelompok sehingga 

menghasilkan suatu nilai atau prestasi tertentu (Aunurrahman dkk, 2009:8.14). 

Tes dalam penelitian ini adalah achievement test yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa yang dilakukan 

pada pembelajaran siklus I, II, dan III.  
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3.5.3.2 Teknik Non Tes  

1) Teknik Observasi 

Menurut Inggridwati dkk (2007), observasi atau pengamatan merupakan 

teknik untuk merekam data atau keterangan atau informasi tentang diri seseorang 

yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang 

sedang berlangsung, sehingga diperoleh data tingkah laku seseorang yang menampak, 

apa yang dikatakan, dan apa yang diperbuatnya. 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas 

siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis narasi berbahasa Jawa 

dengan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture 

2) Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pencarian data dengan cara menyelidiki benda-

benda tertulis seperti catatan, buku, majalah, transkrip, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda, dan lain-lain (Arikunto, 2010:274). 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa kurikulum, RPP, foto, video dan 

daftar nilai keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa. 

3) Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung 

apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran, catatan lapangan 

berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai 

masukan guru dalam melakukan refleksi (Arikunto, 2010:127-206).  
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Catatan lapangan berisi tentang catatan aktivitas siswa dan keterampilan guru 

selama proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Picture and 

Picture berlangsung. Catatan lapangan ini berguna untuk memperkuat data yang 

digunakan dalam observasi dan sebagai masukan dalam melakukan refleksi. 

3.5.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.5.4.1 Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan menggunakan 

statistik deskriptif, dengan menentukan mean atau rerata, median, dan modus. 

Adapun penyajian data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk presentase. 

Adapun presentase tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung mean 

Mean  =    

Keterangan : 

: jumlah semua skor 

N : jumlah peserta tes 

(Aunurrahman, 2009:9.20) 

2) Meghitung Median 
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Keterangan: 

Me = median 

B  = batas bawah kelas median 

n = jumlah frekuensi 

   = jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median 

  i = interval kelas 

   = frekuensi kelas median 

  (Awalluddin dkk, 2008:2.12) 

3) Menghitung Modus 

Mo =  + p  

Keterangan: 

= batas bawah kelas modus 

p = panjang kelas 

= selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. 

= selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya 

(Suketiyarno dkk, 2009:34) 

4) Menghitung presentase belajar klasikal 

P =   

Keterangan : 

P : Presentase siswa yang tuntas (Aqib, 2010:41) 
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Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

siswa SD Negeri Gunungpati 02 Semarang dengan KKM klasikal dan individual 

yang dikelompokan kedalam dua kriteria tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 KKM Bahasa Jawa Kelas II SDN Gunungpati 02 Semarang 

Kriteria Ketuntasan  
Klasifikasi 

Klasikal  Individual 

≥80% ≥67 Tuntas  

<80% <67 Tidak Tuntas 

KTSP SDN Gunungpati 02 Semarang 2012/2013 

3.5.4.2 Kualitatif 

Data kualitatif berupa data  hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa aspek menulis narasi berbahasa Jawa dengan 

menggunakan model pembelajaran Picture and Picture, serta hasil catatan lapangan 

dengan analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam bentuk terpisah 

menurut kriteria untuk memperoleh kesimpulan. Data kualitatif diperoleh dari lembar 

observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

Menurut Poerwanti, dkk (2008:6-9) untuk menentukan skor dalam 4 kriteria, 

langkah-langkah yang ditempuh yaitu: 

a. Menentukan skor maksimal (m) dan skor minimal (k) 

b. Menentukan median  

c. Menentukan jarak interval 

d. Membagi rentang skor menjadi 4 kriteria (sangat baik, baik, cukup, kurang)  
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Jika: M   = Skor Maksimal 

K    = Skor Minimal  

n     = Banyaknya data  

Mencari n = (M - K) + 1 

Untuk membagi rentang nilai menjadi empat kriteria digunakan rumus kuartil 

(Herrhyanto,2008:5.3) yaitu: 

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

Letak Q2 =  untuk data genap maupun data ganjil 

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

ganjil 

 Letak Q4 = skor maksimal 

 Maka diperoleh :  

Tabel 3.2 Pedoman Penilaian Aktivitas  Siswa dan Keterampilan Guru 
 

 

 

 

 

Dari perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai 

untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

 

 

  

Kriteria ketuntasan Kriteria 
Q3 ≤ skor ≤ M Sangat baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

n ≤ skor < Q1 Kurang 
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Tabel 3.3 Kriteria Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 
 

 

 

 

Tabel 3.4 Kriteria Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 
 

 

 

 

 3.6 Indikator Keberhasilan 

Model pembelajaran Picture and Picture dapat meningkatkan keterampilan 

menulis narasi berbahasa Jawa pada siswa kelas II SD Negeri Gunungpati 02 

Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

1) Meningkatnya keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran bahasa Jawa 

aspek menulis narasi berbahasa Jawa dengan menggunakan model pembelajaran 

Picture and Picture dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (22,5≤skor< 29,25). 

2) Meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa pada aspek 

menulis narasi berbahasa Jawa dengan menggunakan model pembelajaran Picture 

and Picture dengan kriteria sekurang-kurangnya aktif (20 ≤ skor < 27). 

Kriteria ketuntasan Kriteria 
29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

22,5 ≤ skor < 29,5 Baik 

15,5 ≤ skor < 22,5 Cukup 

9 ≤ skor < 15,5 Kurang 

Kriteria ketuntasan Kriteria 
27 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

20 ≤ skor < 27 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang 
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3) Meningkatnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa pada aspek 

menulis narasi berbahasa Jawa dengan menggunakan model pembelajaran Picture 

and Picture sebesar 80% dan ketuntasan belajar individual sebesar ≥67. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada pembelajaran bahasa Jawa kelas II SD Negeri 02 

Gunungpati dengan menerapkan model Picture and Picture dapat meningkatkan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

keterampilan siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa juga meningkat. Hasil 

penelitian ini diperoleh dari hasil non tes dan hasil tes. Hasil non tes yang sudah 

ditetapkan peneliti berupa hasil observasi, dokumentasi foto dan video pada saat 

pembelajaran bahasa Jawa dengan menerapkan model Picture and Picture. 

Sedangkan, untuk hasil tes berupa tes formatif yang dilaksanakan di setiap evaluasi 

untuk menilai keterampilan siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa. 

Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas pemaparan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa 

dengan menerapkan model Picture and Picture dalam proses pembelajaran kelas II 

SD Negeri Gunungpati 02 Semarang.  

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1 Pelaksanaan Siklus I 

Pelaksanaan siklus I merupakan tindakan perbaikan yang dilakukan dengan 

menggunakan model Picture and Picture . Pertemuan siklus I dilaksanakan pada hari 

Rabu, 27 Maret 2013 dengan tema kedisiplinan. 
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4.1.1.2 Observasi Siklus 1 

Kegiatan observasi dilakukan selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan model Picture and Picture  berlangsung, hal-hal pokok yang diamati 

adalah keterampilan guru, aktivitas siswa selama proses pembelajaran dan 

keterampilan siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa.  

4.1.1.2.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil dari observasi dengan 9 kriteria penilaian keterampilan guru dalam 

pembelajaran bahasa Jawa dengan menggunakan model Picture and Picture dapat 

dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 4.1 
Data Hasil Observasi Keterampilan Guru  

Siklus 1 
No. Indikator Keterampilan 

Guru 
Deskriptor Yang 

Muncul 
Skor 

1 2 3 4 
1. Melaksanakan pra 

pembelajaran 
√  √ √ 3 

2. Membuka pelajaran √ √   2 
3. Menyampaikan materi √ √   2 
4. Menunjukkan gambar yang 

berkaitan dengan materi 
√ √ √  3 

5. Membimbing siswa dalam 
diskusi kelompok 

√ √ √  3 

6. Pengelolaan kelas √ √ √  3 
7. Bertanya kepada siswa tentang 

dasar pemikiran atau alasan 
penyusunan gambar  

√   √ 2 

8. Memberikan penguatan dan 
penanaman konsep

√ √  √ 3 

9. Menutup pelajaran √ √   2 
Jumlah  23 

Kualifikasi BAIK 
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Berdasarkan tabel 4.1, ada sembilan aspek keterampilan guru yang diamati 

dengan perolehan skor 23. Sesuai dengan hasil observasi keterampilan guru secara 

keseluruhan dalam pembelajaran bahasa Jawa menunjukkan bahwa guru sudah baik 

dalam mengelola pembelajaran. 

Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Setiap Indikator akan dirinci secara 

lebih jelas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan Prapembelajaran  

Dalam melaksanakan prapembelajaran guru mendapatkan skor 3. Guru 

melakukan prapembelajaran dengan menyiapkan perangkat pembelajaran, media, dan 

sumber belajar. Media yang digunakan adalah gambar kenampakan matahari di pagi 

hari, kegiatan siswa sebelum berangkat sekolah dan ketika di sekolah. Setelah 

memberikan salam guru meminta salah satu siswa untuk memimpin berdoa lalu 

mengecek kehadiran siswa kemudian meminta siswa untuk mengeluarkan buku 

pelajaran. Guru sudah menyiapkan sumber dan media belajar tetapi guru belum 

mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pelajaran sehingga kelas tidak kondusif. 

b. Membuka Pelajaran 

Pelaksanaan tindakan siklus I, pada indikator membuka pelajaran memperoleh 

skor 2. Deskriptor yang muncul adalah guru melakukan apersepsi dengan melakukan 

tanya jawab mengenai kegiatan siswa setelah bangun tidur, menuliskan tema 

pembelajaran yaitu disiplin. Tetapi guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan belum memberikan motivasi pada siswa sehingga siswa masih banyak yang 

gaduh di kelas dan kurang siap dalam mengikuti pembelajaran. 
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c. Menyampaikan Materi 

Indikator menyampaikan materi memperoleh skor 2. Guru sudah 

menyampaikan materi dengan bahasa Jawa, materi yang disampaikan pada siswa juga 

sudah sesuai dengan SK, KD, dan tujuan pembelajaran tetapi guru belum 

menggunakan contoh dalam menyampaikan materi. 

d. Menunjukkan Gambar Yang Berhubungan Dengan Materi 

Indikator menunjukkan gambar yang berhubungan dengan materi 

mendapatkan skor 3. Gambar yang ditunjukkan guru sudah sesuai dengan materi 

yaitu gambar kegiatan siswa sebelum berangkat sekolah seperti yang sedang bangun 

tidur, saat akan mandi, sarapan dengan keluarga, dan berpamitan dengan orang tua 

yang dipadukan dengan model Picture and Picture. Gambar bisa dilihat oleh semua 

siswa tetapi belum menarik perhatian semua siswa. 

e. Membimbing Siswa Dalam Diskusi Kelompok 

Dalam membimbing siswa dalam diskusi kelompok guru mendapatkan skor 3. 

Guru membimbing siswa dalam membentuk kelompok tetapi belum mengatur tempat 

duduk tiap kelompok. Guru sudah berkeliling membimbing kerja siswa tetapi belum 

memperjelas masalah dalam LKS pada tiap kelompok. 

f. Pengelolaan Kelas 

Pelaksanaan tindakan untuk indikator pengelolaan kelas skor yang diperoleh 

3. Guru memberikan petunjuk kerja secara klasikal dan berkeliling memantau diskusi 

siswa serta menegur siswa yang membuat gaduh. Guru belum memusatkan perhatian 

kelompok sehingga masih banyak siswa dalam kelompok tidak berpartisipasi aktif 

saat mendiskusikan lembar kerja siswa. 
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g. Bertanya Pada Siswa Tentang Dasar Pemikiran Atau Alasan Penyusunan Gambar 

Deskriptor yang muncul yaitu menyuruh siswa menempel gambar dengan 

bahasa yang sederhana sehingga skor yang diperoleh hanya 2. Guru belum bertanya 

mengenai alasan penyusunan kepada siswa. 

h. Memberikan Penguatan dan Penanaman Konsep 

Dalam memberikan penguatan dan penanaman konsep guru memperoleh skor 

3. Penguatan yang diberikan guru sudah berbentuk verbal (lisan) maupun non-verbal 

(gerakan, pendekatan, simbol/benda) dan dilakukan setelah siswa berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran namun belum semua siswa yang aktif di beri penguatan. Selain 

itu guru juga belum menanamkan konsep materi sesuai gambar setelah siswa 

menyusun gambar dengan benar. 

i. Menutup pelajaran 

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran masih kurang dan hanya 

memperoleh skor 2 yaitu membuat simpulan dan memberikan evaluasi. Guru belum 

menyampaikan refleksi, tindak lanjut, dan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

4.1.1.2.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I selama proses pembelajaran 

bahasa Jawa dipaparkan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.2 
Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas II  

Siklus 1 

No Indikator 

Skala Penilaian  
Jumlah 

skor 

 
Rata-rata 

skor 
1 2 3 4   

1. Kesiapan dalam menerima 
pelajaran 

9 6 5 3 48 2,08 

2. Tanya jawab dalam 
pembelajaran  

5 5 10 3 57 2,47 

3. Memperhatikan penjelasan 
guru tentang materi pelajaran 

7 6 6 4 53 2,30 

4. Berdiskusi secara kelompok 
untuk menyusun gambar 
menjadi urutan yang logis 
beserta alasannya 

6 9 4 4 52 2,26 

5. Menulis narasi berbahasa 
Jawa berdasarkan gambar 
yang telah disusun. 

5 6 5 7 60 2,6 

6. Mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok 

6 8 9 - 49 2,13 

7. Menanggapi hasil diskusi 12 5 3 3 43 1,86 
8. Membuat simpulan 

pembelajaran. 
5 15 3 - 44 1,9 

 Jumlah Skor 406 
 Jumlah Rata-rata Skor 17,65 
 Kualifikasi CUKUP 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang diperoleh seluruh 

siswa di kelas II adalah 406 dengan jumlah rata- rata skor total 17,65 dan rata-rata 

skor 2,2 termasuk dalam kriteria cukup. Dengan perolehan skor setiap indikator yang 

berbeda- beda yang akan dijelaskan secara lebih rinci berikut ini. 

a. Kesiapan Siswa Dalam Mengikuti Pelajaran 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 2,08 dengan kriteria cukup. 

Sebagian besar siswa sudah duduk rapi, menyiapkan buku tulis, menyiapkan buku 

paket, namun masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan dari 

guru saat pembelajaran berlangsung. 
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b. Tanya Jawab Dalam Pembelajaran 

Pada indikator tanya jawab dalam pembelajaran diperoleh rata-rata skor 2,47 

dengan kriteria cukup. Sebagian besar siswa sudah aktif dalam bertanya ataupun 

menjawab pertanyaan dari guru tetapi masih perlu motivasi agar siswa bisa lebih 

mengembangkan ide-idenya. 

c. Mendengarkan Penjelasan Guru Tentang Materi Pelajaran 

Sebanyak 7 siswa duduk tenang tapi tidak memperhatikan guru, 6 siswa 

duduk rapi dan mendengarkan penjelasan dari guru, 6 siswa mendengarkan 

penjelasan guru tetapi masih bicara dengan teman, dan 4 siswa konsentrasi 

mendengar penjelasan materi dari guru. Indikator ini memperoleh rata-rata skor 2,30. 

d. Berdiskusi Secara Kelompok Untuk Menyusun Gambar Menjadi Urutan Yang 

Logis Beserta Alasannya 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 2,26 dengan kriteria baik. Sebagian 

besar siswa sudah berpartisipasi aktif dalm diskusi kelompok untuk menyusun 

gambar menjadi urutan yang logis. 6 siswa menyampaikan gagasan pada kelompok, 9 

siswa bekerja sama dalam menyususn gambar dan menyampaikan pendapatnya pada 

teman, 4 siswa berani menanggapi pendapat teman sekelompok, dan 4 siswa 

memperjelas masalah pada temannya. 

e. Menulis Narasi Berbahasa Jawa Berdasarkan Gambar Yang Telah Disusun 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 2,6 dengan kriteria baik. Sebagian 

besar siswa sudah menulis narasi berbahasa Jawa sesuai dengan gambar yang telah 

disusun tetapi masih ada beberapa yang belum menggunakan tanda baca yang tepat 

dan tulisan juga sulit di baca. 



77 
 

 
 

f. Mempresentasikan Hasil Diskusi Kelompok 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 2,13 dengan kriteria cukup. Siswa 

membacakan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan berani dan percaya diri, 

bertanggung jawab pada hasil diskusi kelompok, namun masih ada kelompok yang 

bercanda saat mempresentasukan hasil diskusi dan bahasanya kurang baik. 

g. Menanggapi Hasil Diskusi 

Dalam menanggapi hasil diskusi, masih banyak siswa (12 siswa) yang hanya 

mendengarkan pembacaan hasil diskusi tanpa memberikan tanggapan. 5 siswa 

mendengarkan dan berani memberikan respon bila ada kesalahan dalam hasil diskusi, 

3 siswa berani mengemukakan pendapat tetapi bahasa yang digunakan kurng baik, 

dan 3 siswa berani menanggapi dengan bahasa yang sopan. 

h. Membuat Simpulan 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 1,9 dengan kriteria cukup. Banyak 

siswa yang hanya mendengar simpulan dari guru tetapi tidak menuliskannya di buku 

tulis. 

4.1.1.2.3 Paparan Keterampilan Menulis 

Hasil observasi keterampilan siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa 

pada siklus 1 akan ditunjukkan melalui tabel distribusi frekuensi keterampilan 

menulis narasi berbahasa Jawa melalui model Picture and Picture pada siklus 1 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Keterampilan Menulis 

Siklus 1 

Berdasarkan tabel 4.3 tentang hasil belajar siswa dalam menulis narasi 

berbahasa Jawa pada siklus 1, nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 59 dengan nilai 

tertinggi 81 dan nilai terendah 25. Siswa yang tuntas sebanyak 11 siswa dan yang 

belum tuntas sebanyak 12 siswa. Sedangkan untuk median dan modusnya adalah 62 

dan 71. Perolehan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 48%. Berdasarkan 

perolehan hasil belajar pada siklus I ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

belum dapat dikatakan berhasil. Maka dari itu, untuk meningkatkan dan memperbaiki 

kualitas pembelajaran bahasa Jawa perlu dilaksanakan penelitian selanjutnya. Berikut 

ini akan disajikan diagaram lingkaran hasil belajar siklus 1: 

No Nilai Frekuensi 
(f) 

Nilai 
Tengah 

(xi) 

f . xi Frekuensi 
Kumulatif 

( ) 

Frekuensi 
Relatif 

Kategori 

1. 25-34 2 29,5 59  2 8% Tidak Tuntas 
2. 35-44 3 39,5 118,5 5 13% Tidak Tuntas 
3. 45-53 4 49 196 9 18% Tidak Tuntas 
4. 54-66 3 60 180 12 13% Tidak Tuntas 
5. 67-76 9 71,5 643,5 21 40% Tuntas 
6. 77-86 2 81,5  163 23 8% Tuntas 
Jumlah 23  1360  100%  
Nilai Terendah 25      
Nilai Tertinggi 81      
Mean 59      
Median 62      
Modus 71      
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       Diagram 4.1 Hasil Belajar Siklus 1 

Berdasarkan tes keterampilan menulis dalam pembelajaran melalui model 

Picture and Picture pada siklus 1, untuk aspek kesesuaian isi dengan gambar 

memperoleh skor 62. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menulis, 2 siswa 

menghasilkan tulisan sesuai dengan tema atau gambar tetapi bukan narasi, 3 siswa 

menghasilkan tulisan berbentuk narasi dan sesuai dengan gambar tetapi ada kalimat 

yang tidak sesuai gambar, 18 siswa sudah menghasilkan tulisan narasi dan sesuai 

dengan tema atau gambar tetapi imajinasinya masih kurang. Pada indikator ini 

diperoleh rata-rata skor 2,69 dengan kriteria baik. 

Aspek koherensi atau organisasi isi memperoleh skor 50, hal ini menunjukkan 

bahwa 4 siswa sudah menulis kalimat secara urut sesuai gambar tetapi kalimatnya 

kurang jelas dan membingungkan. 11 siswa yang menghasilkan tulisan sesuai urutan 

gambar dan keterkaitan antar kalimat sudah logis dan 8 siswa menghasilkan tulisan 

sesuai urutan gambar, kalimat cukup jelas, dan keterkaitan antar kalimat sudah logis. 

Rata-rata skor yang diperoleh pada indikator koherensi atau organisasi isi adalah 2,17 

dengan kriteria cukup. 
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Aspek kerapihan dan kebersihan tulisan memperoleh skor 49 dan rata-rata 

skor 2,13 dengan kriteria cukup, hal ini menunjukkan bahwa 6 siswa menghasilkan 

tulisan yang dapat dibaca tetapi masih banyak coretan, 10 siswa yang menghasilkan 

tulisan yang dapat dibaca jelas dan rapi tetapi masih ada sedikit coretan, dan 7 siswa 

yang menghasilkan tulisan yang rapi dan tidak ada coretan sehingga tulisan dapat 

dibaca dengan jelas. 

Aspek mekanik memperoleh skor 49 dengan rata-rata skor 2,13 menunjukkan 

bahwa 5 siswa tidak ada kesalahan dalam menulis kata tetapi penulisan huruf 

kapitalnya masih ada kesalahan. 10 siswa sudah benar dalam menulis kata dan huruf 

kapitalnya tetapi penggunaan tanda baca belum tepat dan 8 siswa dalam menulis tidak 

ada kesalahan penulisan kata dan huruf kapitalnya serta penggunaan tanda baca sudah 

tepat. 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa dari 4 aspek yang diamati sudah 

mencapai kriteria cukup dengan presentase ketuntasan 57% dengan jumlah skor 210 

dan skor rata-rata 2,28. 

4.1.1.3 Refleksi Siklus 1 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I, diperoleh data berupa hasil observasi 

aktivitas siswa, keterampilan guru, dan keterampilan menulis narasi pada 

pembelajaran bahasa Jawa melalui model Picture and Picture perlu dianalisis 

kembali bersama kolaborator (observer) sebagai bahan pertimbangan untuk 

memperbaiki pembelajaran siklus II. Adapun refleksinya adalah sebagai berikut: 
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a. Keterampilan Guru 

1) Guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran dan belum memberikan 

motivasi pada siswa sehingga siswa menjadi kurang aktif saat pembelajaran 

berlangsung. 

2) Dalam menyampaikan materi pelajaran guru belum menggunakan contoh dan 

terkadang masih menggunakan bahasa Indonesia. 

3) Gambar yang ditunjukkan oleh guru belum bisa menarik perhatian semua 

siswa dan guru juga belum menanyakan dasar pemikiran siswa dalam 

menyusun gambar. 

4) Guru belum menyampaikan konsep materi setelah siswa mengurutkan gambar 

dan tidak semua siswa yang aktif diberi penguatan. 

5) Keterampilan guru dalam menutup pelajaran masih kurang karena guru tidak 

membuat simpulan pelajaran dan langsung memberi evaluasi pada siswa. 

b. Aktivitas Siswa 

1) Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran masih kurang karena ada beberapa 

siswa yang masih berjalan-jalan di dalam kelas dan masih banyak yang 

berbicara dengan temannya. 

2) Pada saat tanya jawab masih banyak siswa yang pasif, beberapa siswa malu 

bertanya dan hanya menjawab pertanyaan apabila ditunjuk oleh guru. 

3) Siswa belum mampu memberikan ide untuk menyusun gambar dan 

menuliskan narasi dalam kelompoknya. 

4) Siswa kurang maksimal dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok di 

depan kelas dan kurang berpartisipasi dalam memberi tanggapan. 



82 
 

 
 

5) Siswa kurang maksimal dalam menyimpulkan pembelajaran. Sebagian besar 

siswa belum menyampaikan pendapatnya untuk membuat simpulan dan 

mengutarakan kekurangan pembelajaran. 

c. Keterampilan Menulis 

Keterampilan siswa dalam menulis memperoleh skor 210 dengan rata-rata 

2,28. Persentase ketuntasan klasikal siswa yaitu 48% yaitu 11 dari 23 siswa dengan 

kriteria cukup, hal tersebut belum mencapai kriteria indikator keberhasilan yang 

direncanakan. 

4.1.1.4  Revisi  

Berdasarkan refleksi hasil observasi siklus I, selanjutnya menetapkan 

langkah-langkah perbaikan untuk siklus selanjutnya. Adapun langkah-langkah 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Aktivitas Siswa 

1) Pengkondisian kelas harus lebih ditingkatkan, misalnya dengan menegur 

siswa yang membuat kelas menjadi gaduh dan pemberian rangsangan yang 

menarik siswa untuk lebih mendengarkan penjelasan guru. 

2) Membangkitkan sikap percaya diri siswa untuk berani bertanya dan menjawab 

pertanyaan tanpa harus ditunjuk oleh guru. 

3) Mengarahkan siswa dalam menyusun gambar dan memberikan bantuan 

dengan gambar yang diberi kalimat pokok untuk menyusun narasi. 

4) Memberikan motivasi siswa untuk dapat memaksimalkan presentasi dan 

memberikan pengarahan yang jelas agar presentasi kelompok baik. 
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5) Membimbing siswa dalam membuat simpulan materi dan refleksi 

pembelajaran dengan baik. 

b. Keterampilan Guru 

1) Guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi 

agar siswa lebih semangat unutk mengikuti pembelajaran. 

2) Dalam menyampaikan materi guru harus menggunakan bahasa Jawa dan 

menggunakan contoh misalnya diputarkan video agar materi yang 

disampaikan lebih mudah dipahami siswa. 

3) Gambar yang ditunjukkan guru harus bisa menarik perhatian siswa, misalnya 

saat menampilkan gambar dengan menggunakan media LCD. Saat siswa 

mengurutkan gambar, guru tidak boleh lupa menanyakan dasar pemikiran atau 

alasan penyusunan gambar. 

4) Guru harus menanamkan konsep pada siswa dan setiap siswa yang 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran harus segera diberi penguatan baik 

secara verbal maupun non verbal. 

5) Guru harus membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran dan 

melakukan refleksi serta tindak lanjut. Guru juga harus menyampaikan 

rencana pembelajaran berikutnya. 

c. Keterampilan Menulis 

1) Guru harus memaksimalkan media gambar agar lebih mudah dipahami siswa. 

2) Guru membimbing siswa dalam mengemukakan ide dengan melakukan tanya 

jawab melalui gambar. 
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3) Guru memberikan penjelasan mengenai pemilihan kata yang baik sehingga 

narasi yang dihasilkan baik. 

4) Guru mengontrol kesalahan kebahasaan yang dilakukan siswa pada saat 

menulis. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 2 

4.1.2.1 Pelaksanaan Tindakan Siklus 2 

Pelaksanaan siklus II merupakan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh 

peneliti dengan menggunakan model Picture and Picture. Pelaksanaan siklus 2 

dilakukan pada Rabu, 10 April 2013 pukul 08.00-09.10 WIB. Siswa yang mengikuti 

pelajaran berjumlah 23 siswa dengan tema kejujuran.  

4.1.2.2 Observasi Siklus 2  

4.1.2.2.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil dari observasi dengan 9 kriteria keterampilan guru yaitu keterampilan 

guru dalam melakukan prapembelajaran, membuka pelajaran, menyampaikan materi, 

menunjukkan gambar, membimbing kelompok, menelola kelas, bertanya pada siswa 

alasan penyusunan gambar, memberi penguatan dan menanamkan konsep, dan 

keterampilan menutup pelajaran dalam pembelajaran bahasa Jawa dengan 

menggunakan model Picture and Picture dapat dilihat dari tabel berikut. 
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Tabel 4.4 
Data Hasil Observasi Keterampilan Guru  

Siklus 2 
No. Indikator Keterampilan Guru Deskriptor Yang 

Muncul 
Skor 

1 2 3 4 
1. Melaksanakan pra pembelajaran √ √ √ √ 4 
2. Membuka pelajaran √  √ √ 3 
3. Menyampaikan materi √ √   3 
4. Menunjukkan gambar yang 

berkaitan dengan materi 
√ √ √ √ 4 

5. Membimbing siswa dalam diskusi 
kelompok 

√ √  √ 3 

6. Pengelolaan kelas √ √ √  3 
7. Bertanya kepada siswa tentang dasar 

pemikiran atau alasan penyusunan 
gambar  

√ √  √ 3 

8. Memberikan penguatan dan 
penanaman konsep 

 √ √ √ 3 

9. Menutup pelajaran √ √   2 
  Jumlah       28 

Kualifikasi     BAIK 

Berdasarkan tabel di atas, keterampilan guru pada siklus 2 memperoleh 

skor 28. Sesuai dengan hasil observasi keterampilan guru secara keseluruhan dalam 

pembelajaran bahasa Jawa menunjukkan bahwa keterampilan guru meningkat dari 

siklus 1. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Setiap Indikator akan dirinci secara 

lebih jelas sebagai berikut: 

a. Melakukan Prapembelajaran 

Keterampilan guru dalam melakukan prapembelajaran mendapatkan skor 4. 

Guru menyiapkan sumber dan media belajar seperti gambar dan video yang 

ditampilkan melalui LCD. Kemudian guru memberikan salam dan mengecek 
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kehadiran siswa serta mengkondisikan siswa untuk duduk rapi dan menyiapkan 

peralatan belajar. 

b. Membuka Pelajaran 

Untuk indikator keterampilan guru dalam membuka pelajaran diperoleh skor 

3.  Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan siswa pada materi yang telah 

diajarkan sebelumnya kemudian mengkaitkannya dengan tema yang akan diajakan. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tetapi tidak menuliskan tema yang akan 

diajarkan. Guru juga memberikan motivasi pada siswa untuk lebih aktif saat 

mengikuti pembelajaran. 

c. Menyampaikan Materi  

Materi yang disampaikan guru sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 

penyampaiannya dimulai dari hal mudah ke yang sulit. Saat menyampaikan materi 

guru menggunakan bahasa Jawa dan sesekali menggunakan bahasa Indonesia untuk 

memperjelas materi seperti kata timur untuk memperjelas kata wetan. Skor yang 

diperoleh guru pada indikator ini adalah 3. 

d. Menunjukkan Gambar Yang Berkaitan Dengan Materi 

Pada indikator ini, guru memperoleh skor 4. Gambar yang ditunjukkan guru 

sesuai dengan materi yang dipadukan dengan model Picture and Picture. Sebagian 

besar siswa tertarik dengan gambar karena gambar ditampilkan dalam bentuk power 

point sehingga seluruh siswa bisa melihat gambar dengan jelas. 

e. Membimbing Siswa Dalam Diskusi Kelompok 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

mendapatkan skor 3. Guru membentuk kelompok secara heterogen dan membimbing 
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siswa untuk duduk dalam kelompoknya. Guru membimbing siswa saat diskusi dan 

menjelaskan masalah dalam LKS apabila ada siswa yang belum paham. 

f. Pengelolaan Kelas 

Keterampilan guru dalam mengelola kelas memperoleh skor 3. Deskriptor 

yang muncul adalah guru memberikan petunjuk kerja secara klasikal dan berkeliling 

memantau diskusi siswa serta menegur siswa yang membuat gaduh. Guru belum 

memusatkan perhatian kelompok sehingga masih banyak siswa dalam kelompok 

tidak berpartisipasi aktif saat mendiskusikan tugas yang ada lembar kerja siswa. 

g. Bertanya Pada Siswa Tentang Dasar Pemikiran Atau Alasan Penyusunan Gambar 

Pada pelaksanaan tindakan siklus 2, indikator ini memperoleh skor 3. 

Deskriptor yang muncul adalah guru meminta siswa untuk menempel urutan gambar 

dan bertanya alasannya dengan kalimat atau bahasa yang sederhana sehingga mudah 

dipahami siswa. 

h. Memberikan Penguatan Dan Penanaman Konsep 

Indikator memberikan penguatan dan penanaman konsep diperoleh skor 3. 

Guru segera memberikan penguatan atau penghargaan pada siswa yang aktif sehingga 

memotivasi siswa lain untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Guru menanamkan 

konsep materi secara singkat pada siswa agar bisa diterapkan oleh siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. 

i. Menutup Pelajaran 

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran pada siklus 2 mengalami 

peningkatan dengan perolehan skor 2. Sebelum memberikan evaluasi untuk 
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mengukur keberhasilan pembelajaran, terlebih dahulu guru membimbing siswa untuk 

membuat simpulan melalui kegiatan tanya jawab. 

4.1.2.2.2 Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 2 dalam proses pembelajaran 

bahasa Jawa dipaparkan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.5 
Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas II  

Siklus 2 

No Indikator 

Skala Penilaian  
Jumlah 

skor 

 
Rata-rata 

skor 
1 2 3 4   

1. Kesiapan dalam menerima 
pelajaran 

3 5 6 9 67 2,91 

2. Tanya jawab dalam 
pembelajaran  

5 6 5 7 60 2,6 

3. Memperhatikan penjelasan 
guru tentang materi pelajaran 

- 5 6 12 76 3,3 

4. Berdiskusi secara kelompok 
untuk menyusun gambar 
menjadi urutan yang logis 
beserta alasannya 

3 7 5 8 64 2,78 

5. Menulis narasi berbahasa 
Jawa berdasarkan gambar 
yang telah disusun. 

- 6 12 5 68 2,95 

6. Mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok 

- 9 8 6 66 2,86 

7. Menanggapi hasil diskusi 8 5 4 6 54 2,34 
8. Membuat simpulan 

pembelajaran. 
7 8 8 - 47 2,04 

 Jumlah Skor 502 
 Jumlah Rata-rata Skor 21,82 
 Kualifikasi BAIK 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang diperoleh seluruh 

siswa di kelas II adalah 502 dengan rata- rata skor total 21,82 dan rata-rata skor 2,47 

termasuk dalam kriteria baik. Dengan perolehan skor setiap indikator yang berbeda- 

beda yang akan dijelaskan secara lebih rinci berikut ini 
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a. Kesiapan Dalam Menerima Pelajaran 

Observasi pada indikator kesiapan dalam menerima pelajaran, diperoleh skor 

67 dan rata-rata skor 2,91. Sebagian besar siswa sudah siap dalam menerima 

pelajaran, semua siswa sudah duduk rapi di tempat duduk masing-masing dan 

menyiapkan perlengkapan belajar seperti alat tulis dan buku pelajaran bahasa Jawa.   

b. Tanya Jawab Dalam Pembelajaran 

Observasi pada indikator tanya jawab dalam pembelajaran memperoleh rata-

rata skor  2,6 dengan kriteria baik. Pada siklus 2, siswa sudah mulai  berani dalam 

menyampaikan pendapat, bisa menjawab pertanyaan guru tanpa harus ditunjuk oleh 

guru. Dan sebagian besar siswa bertanya dan menjawab sesuai dengan materi. 

c. Memperhatikan Penjelasan Guru Tentang Materi Pelajaran 

Observasi pada indikator memperhatikan penjelasan guru, diperoleh skor  76 

dan skor rata-ratanya 3,3. Siswa tampak fokus memperhatikan penjelasan guru 

meskipun ada beberapa siswa yang mendengarkan penjelasan dari guru sambil 

berbicara dengan temannya. 

d.  Berdiskusi Secara Kelompok Untuk Menyusun Gambar Menjadi Urutan Yang 

Logis Beserta Alasannya  

Observasi pada indikator ini diperoleh skor 64 dengan rata-rata skor 2,78. 

Keaktifan siswa dalam diskusi pada siklus 2 mengalami peningkatan. Ada delapan 

siswa yang berpartisipasi aktif saat diskusi seperti memberikan ide dalam menyusun 

gambar dan menulis narasi dan menerima saran dan pendapat teman. Ada 5 siswa 

yang hanya memberikan masukan dalam menyusun gambar dan bertanya/menjawab 
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pertanyaan dalam diskusi dan beberapa siswa lainnya memberikan ide penyusunan 

gambar dan berani menanggapi pendapat teman. 

e. Menulis Narasi Berbahasa Jawa Berdasarkan Gambar Yang Telah Disusun 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 2,95 dengan kriteria baik. Sebagian 

besar siswa sudah bisa menulis narasi berbahasa Jawa sesuai dengan gambar yang 

telah disusun secara rapi dan mudah di baca tetapi masih ada beberapa yang belum 

menggunakan tanda baca yang tepat. 

f. Mempresentasikan Hasil Diskusi Kelompok 

Pada indikator mempresentasikan hasil diskusi, diperoleh rata-rata skor  2,86. 

Siswa telah berani mempresentasikan hasil diskusi dengan sikap yang baik dan 

bertanggung jawab pada hasil diskusi kelompoknya.  Bahasa yang digunakan saat 

presentasi juga sudah lebih baik. 

g. Menanggapi Hasil Diskusi 

Observasi pada indikator menanggapi hasil diskusi, diperoleh skor 54 dengan 

rata-rata skor 2,34. Siswa tampak fokus mendengarkan siswa lain yang sedang 

membacakan hasil diskusi dan memberikan respon apabila ada kejanggalan serta 

berani memberikan sanggahan pada hasil diskusi.  

h. Membuat Simpulan Pembelajaran 

Pada indikator ini diperoleh skor total 47 dengan rata-rata skor 2,04. Dengan 

bimbingan dari guru, siswa membuat simpulan kemudian mendengarkan kembali 

simpulan yang dijelaskan guru.  
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4.1.2.2.3 Paparan Keterampilan Menulis Pada Siklus 2 

Berdasarkan tes keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa melalui model 

Picture and Picture pada siklus 2 diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi Keterampilan Menulis 

Siklus 2 
No Nilai Frekuensi

(f) 
Nilai 

Tengah 
(xi) 

f.xi Frekuensi 
Kumulatif 

( ) 

Frekuensi 
Relatif 

Kriteria 

1. 44-51 5 47,5 237,5 5 21% Tidak 
Tuntas 

2. 52-59 1 55,5 55,5 6 4% Tidak 
Tuntas 

3. 60-66 3 63 189 9 14% Tidak 
Tuntas 

4. 67-74 10 70,5 705 19 45% Tuntas 
5. 75-86 2 81,5 163 21 8% Tuntas 
6. 88-97 2 92,5 185 23 8% Tuntas 

Jumlah 23  1535  100%  
Nilai Terendah 44      
Nilai Tertinggi 94      

Mean 66      
Median 69      
Modus 70      

Berdasarkan tabel 4.6 tentang hasil belajar siswa dalam menulis narasi 

berbahasa Jawa pada siklus 2, nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 66 dengan nilai 

tertinggi 94 dan nilai terendah 44. Siswa yang tuntas sebanyak  14 siswa dan yang 

belum tuntas sebanyak 9 siswa. Sedangkan untuk median dan modusnya adalah 69 

dan 70. Perolehan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 61%. Berdasarkan 

perolehan hasil belajar pada siklus 2 ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

belum dapat dikatakan berhasil. Maka dari itu, untuk meningkatkan dan memperbaiki 

kualitas pembelajaran bahasa Jawa perlu dilaksanakan penelitian selanjutnya. Berikut 

ini akan disajikan diagaram lingkaran hasil belajar siklus 2: 
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Diagram 4.2 Hasil Belajar Siklus 2 

Berdasarkan tes keterampilan menulis dalam pembelajaran melalui model 

Picture and Picture pada siklus 2, pada aspek kesesuaian isi dengan gambar, ada 5 

siswa yang menghasilkan tulisan narasi sesuai dengan gambar, kalimat yang 

digunakan mewakili isi gambar, dan ada pengembangan imajinasi yang berbeda 

dengan teman lain. 12 siswa menghasilkan tulisan narasi yang sesuai gambar tetapi 

imajinasi atau ide cerita hampir sama dengan yang lain, ada 3 siswa menulis narasi 

sesuai gambar dan kalimat yang digunakan mewakili gambar, dan ada 3 siswa yang 

menulis narasi sesuai gambar tetapi ada kalimat yang tidak sesuai dengan gambar. 

Hasil observasi pada aspek koherensi, diperoleh rata-rata skor 2,61 yang 

menunjukkan bahwa 7 siswa menghasilkan tulisan dengan kalimat-kalimat  yang 

sudah sesuai gambar secara urut, 15 siswa yang menulis kalimat-kalimat secara urut 

sesuai dengan gambar dan menggunakan kata hubung yang tepat sehingga kalimatnya 

tidak membingungkan, dan 1 siswa menghasilkan tulisan yang mudah dipahami 

karena kalimat yang digunakan sesuai dengan urutan gambar, menggunakan kata 

penghubung yang tepat sehingga keterkaitan antar kalimat menjadi logis dan tidak 

membingungkan. 
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Pada aspek kerapihan dan kebersihan tulisan memperoleh skor 54 dengan 

rata-rata skor 2,34. Hasil tulisan siswa lebih rapi dan bersih, tidak banyak coretan dan 

tulisan lebih mudah dibaca. 13 siswa yang menghasilkan tulisan dengan rapi dan 

dapat dibaca tetapi masih ada sedikit coretan, 9 siswa menghasilkan tulisan yang rapi, 

mudah dibaca dan tidak ada coretan dalam pekerjaannya, serta 1 siswa sudah 

memberikan garis penutup pada hasil pekerjaannya. 

Hasil observasi pada aspek mekanik, diperoleh skor 56 dengan rata-rata skor 

2,43. Hal tersebut menunjukkan ada 15 siswa yang menghasilkan tulisan tanpa ada 

kesalahan dalam menulis kata dan huruf kapital, ada 6 siswa yang masih ada 

kesalahan dalam penggunaan kata hubung, dan 2 siswa menghasilkan tulisan tanpa 

ada kesalahan ejaan, penggunaan kata hubung, dan tanda baca. 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa keterampilan siswa dalam 

menulis mengalami peningkatan. Keterampilan menulis siswa pada siklus 2 masuk 

dalam kriteria baik dengan persentase 63,85% yakni meningkat 6,85% dari hasil 

penilaian pada siklus 1.  

Berikut ini tabel distribusi frekuensi keterampilan menulis narasi berbahasa 

Jawa melalui model Picture and Picture pada siklus 2 adalah sebagai berikut. 

4.1.2.3 Refleksi Siklus 2 

Berdasarkan hasil penelitian siklus 2, diperoleh data berupa hasil observasi 

aktivitas siswa, keterampilan guru, dan keterampilan menulis narasi pada 

pembelajaran bahasa Jawa melalui model Picture and Picture perlu dianalisis 

kembali bersama kolaborator (observer) sebagai bahan pertimbangan untuk 

memperbaiki pembelajaran siklus 3. Adapun refleksinya adalah sebagai berikut: 
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a. Keterampilan Guru 

1) Pada kegiatan awal guru tidak menuliskan tema pembelajaran. 

2) Saat menyampaikan materi pelajaran guru terlalu cepat sehingga siswa 

menjadi kurang paham dengan yang disampaikan guru. 

3) Guru belum bertanya pada setiap kelompok dasar pemikian atau alasan 

pengurutan gambar. 

4) Guru tidak memberikan penghargaan untuk kelompok terbaik saat diskusi. 

5) Keterampilan guru dalam menutup pelajaran masih kurang karena guru belum 

membimbing seluruh siswa untuk membuat simpulan dan menuliskannya 

dibuku tulis. 

b. Aktivitas Siswa 

1) Pada saat kegiatan tanya jawab belum semua siswa ikut berperan serta 

terutama siswa yang duduk di deretan belakang. 

2) Siswa masih ragu-ragu dalam memberikan ide untuk menyusun gambar dan 

menuliskan narasi dalam kelompoknya. 

3) Siswa kurang maksimal dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok di 

depan kelas sehingga siswa lain tidak memperhatikan pembacaan hasil 

diskusi. 

4) Siswa kurang maksimal dalam menyimpulkan pembelajaran. Beberapa siswa 

hanya mendengarkan simpulan dari guru dan belum menyampaikan 

pendapatnya untuk membuat simpulan dan mengutarakan kekurangan 

pembelajaran. 
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c. Keterampilan Menulis 

Keterampilan siswa dalam menulis memperoleh skor 235 dengan rata-rata 

2,55. Persentase ketuntasan klasikal siswa yaitu 61% yaitu 14 dari 23 siswa dengan 

kriteria baik, hal tersebut belum mencapai kriteria indikator keberhasilan yang 

direncanakan. 

4.1.2.4  Revisi  

Berdasarkan refleksi hasil observasi siklus 2, selanjutnya menetapkan 

langkah-langkah perbaikan untuk siklus selanjutnya. Adapun langkah-langkah 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Aktivitas Siswa 

1) Memutar tempat duduk siswa agar semua siswa berpartisipasi aktif saat tanya 

jawab dan memberikan motivasi yang lebih agar siswa lebih berani dan 

percaya diri. 

2) Mengarahkan siswa dalam menyusun gambar dan memberikan bantuan 

dengan gambar yang diberi kalimat pokok untuk menyusun narasi. 

3) Memberikan motivasi siswa untuk dapat memaksimalkan presentasi dan 

menegur siswa yang tidak memperhatikan pembacaan hasil diskusi. 

4) Membimbing siswa dalam membuat simpulan materi dan refleksi 

pembelajaran dengan baik. 

b. Keterampilan Guru 

1) Guru harus meningkatkan keterampilan dalam membuka pelajaran seperti 

melakukan apersepsi, menuliskan tema pembelajaran, menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memberikan motivasi pada siswa secara urut. 
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2) Dalam menyampaikan materi guru harus lebih pelan dan materi yang 

disampaikan harus dari yang mudah dahulu.. 

3) Guru harus bertanya dasar pemikiran penyusunan gambar pada setiap siswa 

yang mempresentasikan hasil diskusi. 

4) Guru harus memberikan penghargaan bagi kelompok terbaik agar ada 

persaingan yang lebih aktif antar kelompok. 

5) Keterampilan guru dalam menutup pelajaran perlu ditingkatkan, guru harus 

memberikan rangsangan pada siswa agar lebih aktif dalam menyampaikan 

simpulan pembelajara dan membimbing siswa untuk menuliskan hasil 

simpulan.  

c. Keterampilan Menulis 

1) Guru harus memaksimalkan media gambar agar lebih mudah dipahami siswa. 

2) Guru membimbing siswa dalam mengembangkan ide dan imajinasi dengan 

melakukan tanya jawab melalui gambar 

3) Guru memberikan penjelasan mengenai pemilihan kata yang baik sehingga 

narasi yang dihasilkan baik. 

4) Guru mengontrol kesalahan kebahasaan yang dilakukan siswa pada saat 

menulis. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 3 

4.1.3.1 Pelaksanaan Tindakan Sikus 3 

Pelaksanaan siklus 3 merupakan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh 

peneliti dengan menggunakan model Picture and Picture. Pelaksanaan siklus 3 
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dilakukan pada Sabtu, 13 April 2013 pukul 07.00-08.15 WIB. Siswa yang mengikuti 

pelajaran berjumlah 23 siswa dengan tema senang bekerja. 

4.1.3.2 Pelaksanaan Observasi Siklus 3 

4.1.3.3.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil dari observasi observer dengan 9 kriteria penilaian keterampilan guru 

dalam pembelajaran bahasa Jawa dengan menggunakan model Picture and Picture 

dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.7 
Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Siklus 3 

  
Berdasarkan tabel 4.7, keterampilan guru pada siklus 3 memperoleh skor 34 

dengan kriteria sangat baik. Sesuai dengan hasil observasi keterampilan guru secara 

No.  Indikator 
Keterampilan Guru 

Deskriptor Yang 
Muncul 

Skor 

1 2 3 4 
1. Melaksanakan pra 

pembelajaran 
√ √ √ √ 4 

2. Membuka pelajaran √ √ √ √ 4 
3. Menyampaikan materi  √ √ √ 4 
4. Menunjukkan gambar yang 

berkaitan dengan materi 
√ √ √ √ 4 

5. Membimbing siswa dalam 
diskusi kelompok 

√  √ √ 3 

6. Pengelolaan kelas √ √ √ √ 4 
7. Bertanya kepada siswa tentang 

dasar pemikiran atau alasan 
penyusunan gambar  

√ √ √ √ 4 

8. Memberikan penguatan dan 
penanaman konsep 

√ √ √ √ 4 

9. Menutup pelajaran √ √ √  3 
Jumlah      34 

Kualifikasi     SANGAT 
BAIK 
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keseluruhan dalam pembelajaran bahasa Jawa menunjukkan bahwa keterampilan 

guru meningkat dari siklus 2. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan 

yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Setiap Indikator 

akan dirinci secara lebih jelas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan Prapembelajaran 

Hasil observasi pada indikator melaksanakan prapembelajaran, guru 

memperoleh 4 yang menunjukkan bahwa keterampilan guru dalam melaksanakan 

prapembelajaran sudah baik. Guru sudah menyiapkan sumber dan media belajar yang 

sesuai dengan tema pembelajaran, memberi salam, mengecek kehadiran siswa, dan 

mengkondisikan siswa agar siswa siap mengikuti pembelajaran. 

b. Membuka Pelajaran 

Observasi pada indikator membuka pelajaran, diperoleh skor 3. Apersepsi 

yang dilakukan guru adalah dengan mengingatkan siswa pada materi yang telah lalu 

kemudian mengkaitkannya dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutkan guru 

menuliskan tema dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada indikator ini, guru 

hanya memperoleh skor 3 karena guru tidak memberikan motivasi pada siswa.  

c. Menyampaikan materi 

Keterampilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran mendapatkan skor 

4 dalam menyampaikan materi guru masih sedikit menggunakan bahasa Indonesia. 

Tetapi dalam menyampaikan lebih pelan dan materi yang disampaikan guru sudah 

sesuai dengan tujuan pembelajaran dan untuk mempermudah pemahaman siswa guru 

menggunakan contoh untuk menjelaskan materi. Selain itu, guru juga memberikan 
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materi yang mudah dipahami siswa terlebih dahulu seperti kenampakan matahari 

kemudian baru menyebutkan contoh perilaku atau sifat senang bekerja.  

d. Menunjukkan Gambar Yang Berkaitan Dengan Materi 

Hasil observasi pada indikator menunjukkan gambar yang berkaitan dengan 

materi diperoleh skor 4 yang menunjukkan bahwa gambar yang ditunjukkan guru 

sudah sesuai dengan materi pelajaran dan model Picture and Picture yaitu gambar 

kegiatan siswa yang menunjukkan perilaku senang bekerja. Gambar ditampilkan 

dalam power poin sehingga semua siswa bisa melihat gambar dengan jelas dan siswa 

juga lebih tertarik daripada hanya dengan menggunakan media kertas. 

e. Membimbing Siswa Dalam Diskusi Kelompok 

Observasi pada indikator ini diperoleh skor 3. Guru membimbing siswa dalam 

membentuk kelompok soecara heterogen. Setelah terbentuk kelompok, siswa diberi 

LKS sebagai bahan diskusi, guru berkeliling membimbing siswa saat diskusi dan 

memperjelas tugas yang harus dikerjakan siswa. 

f. Pengelolaan kelas 

Keterampilan guru dalam mengelola kelas mendapat skor 4. Guru 

memberikan petunjuk kerja mengerjaan LKS secara klasikal , menegur siswa yang 

membuat gaduh, dan memusatkan perhatian kelompok dalam diskusi ketika ada salah 

satu anggota kelompok yang tidak ikut berpartisipasi saat diskusi. 

g. Bertanya Kepada Siswa Tentang Dasar Pemikiran Atau Alasan Penyusunan 

Gambar 

Observasi pada indikator ini guru memperoleh skor 4. Saat pembelajaran guru 

meminta siswa untuk mengurutkan/menempel gambar kemudian bertanya mengenai 
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alasan penyusunan gambar. Ketika bertanya pada siswa, guru menggunakan kalimat 

sederhana agar mudah dipahami siswa dan memberikan waktu pada siswa untuk 

berpikir. 

h. Memberikan Penguatan Dan Penanaman Konsep 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan dan penanaman konsep 

mendapatkan skor 4. Guru menanamkan konsep pembelajaran pada siswa agar 

pembelajaran lebih bermakna. Untuk memberikan penguatan dan reward pada siswa 

yang aktif dalam pembelajaran dengan memberikan stiker dan kata pujian. Guru juga 

memberikan penguatan pada siswa yang melakukan kesalahan dalam pengerjaan 

LKS agar siswa lebih giat lagi belajar. Guru menerapkan prinsip kesegeraan dalam 

pemberian penguatan pada siswa. 

i. Menutup Pelajaran 

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran memperoleh skor 3 yang 

ditunjukkan dengan membuat simpulan pembelajaran bersama siswa,  memberikan 

evaluasi dan menyampaikan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. 

4.1.3.3.2 Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 3 dengan delapan indikator yang  

diantaranya yaitu kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, kegiatan tanya jawab, 

berdiskusi menyusun gamabar, dan menulis narasi berbahasa Jawa berdasarkan 

gambar yang diamati dalam proses pembelajaran bahasa Jawa dipaparkan dalam tabel 

berikut ini. 
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Tabel 4.8 
Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas II  

Siklus 3 

No Indikator 

Skala Penilaian  
Jumlah 

skor 

 
Rata-

rata skor
1 2 3 4   

1. Kesiapan dalam menerima 
pelajaran 

- 3 5 15 81 3,52 

2. Tanya jawab dalam 
pembelajaran  

- 4 6 13 78 3,39 

3. Memperhatikan penjelasan 
guru tentang materi 
pelajaran 

- 4 3 16 81 3,52 

4. Berdiskusi secara 
kelompok untuk menyusun 
gambar menjadi urutan 
yang logis beserta 
alasannya 

- 6 5 12 75 3,26 

5. Menulis narasi berbahasa 
Jawa berdasarkan gambar 
yang telah disusun. 

- 4 4 15 80 3,47 

6. Mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok 

- 5 5 13 77 3,34 

7. Menanggapi hasil diskusi 5 3 4 11 67 2,91 
8. Membuat simpulan 

pembelajaran. 
3 5 5 10 68 2,95 

 Jumlah Skor 607 
 Jumlah Rata-rata Skor 26,39 
 Kualifikasi BAIK 

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang diperoleh 

seluruh siswa di kelas II adalah 607 dengan rata- rata skor total 26,39 dan rata-rata 

skor 3,29 termasuk dalam kriteria baik. Dengan perolehan skor setiap indikator yang 

berbeda- beda yang akan dijelaskan secara lebih rinci berikut ini. 

a. Kesiapan Dalam Menerima Pelajaran 

Hasil observasi pada kesiapan siswa dalam menerima pelajaran memperoleh 

skor 81 dengan rata-rata 3,52. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesiapan siswa 
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dalam menerima pelajaran sudah baik, ada 3 siswa yang melaksanakan dua 

deskriptor, 5 siswa melaksanakan tiga deskriptor, dan ada 15 siswa yang sudah 

melaksanakan semua deskriptor yang ada pada indikator  kesiapan dalam menerima 

pelajaran. 

b. Tanya Jawab Dalam Pembelajaran 

Aktivitas siswa saat tanya jawab dalam pembelajaran memperoleh skor 78 

dengan rata-rata skor 3,39. Hasil observasi menunjukkan ada 13 siswa  yang telah 

melaksanakan empat deskriptor, 6 siswa melaksanakan tiga deskriptor, dan 4 siswa 

hanya melaksanakan dua deskriptor saja. 

c. Memperhatikan Penjelasan Guru Tentang Materi Pelajaran 

Indikator memperhatikan penjelasan guru tentang materi pelajaran mendapat 

skor 81 dengan rata-rata 3,52. Ada 4 siswa yang  duduk tenag mendengarkan 

penjelasan guru, 3 siswa duduk rapi mendengarkan penjelasan guru dengan 

konsentrasi tetapi masih bicara dengan teman, dan 16 siswa sudah melaksanakan ke 

empat deskriptor yang ada pada indikator memperhatikan penjelasan guru tentang 

materi pelajaran. 

d. Berdiskusi Secara Kelompok Untuk Menyusun Gambar Menjadi Urutan Yang 

Logis Beserta Alasannya  

Hasil observasi pada indikator ini diperoleh skor 75 dengan rata-rata 3,26. Hal 

ini menunjukkan bahwa ada 6 siswa yang melaksankan dua indikator, 5 siswa 

melaksanakan tiga indikator, dan 12 siswa sudah melaksanakan ke empat indikator 

yang diharapkan. 
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e. Menulis Narasi Berbahasa Jawa Berdasarkan Gambar Yang Telah Disusun 

Hasil observasi pada indikator ini memperoleh skor 82 dengan rata-rata skor 

3,56. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ada 4 siswa yang menulis narasi dengan dua 

indikator yang muncul, 2 siswa melaksanakan tiga indikator, dan ada 17 siswa yang 

sudah menulis narasi dengan ke empat deskriptor.  

f. Mempresentasikan Hasil Diskusi Kelompok 

Hasil observasi pada aktivitas mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

mempeoleh skor 77 dengan rata-rata 3,34 yang menunjukkan bahwa ada 5 siswa yang 

hanya melaksanakan dua deskriptor yaitu berani mempresentasikan hasil diskusi 

dengan sikap yang baik, ada 5 siswa yang melaksanakan tiga deskriptor, dan 13 siswa 

melaksanakan ke empat deskriptor yang diharapkan. 

g. Menanggapi Hasil Diskusi 

Pada observasi indikator ini diperoleh skor  67 dengan rata-rata skor 2,91 

yang menunjukkan ada 5 siswa yang hanya mendengarkan pembacaan hasil diskusi, 

ada 3 siswa yang melaksanakan dua deskriptor yang diharapkan muncul, 4 siswa 

melaksanakan tiga deskriptor, dan ada 11 siswa yang melaksanakan empat deskriptor 

yang diharapkan. 

h. Membuat Simpulan Pembelajaran 

Hasil observasi pada indikator membuat simpulan pembelajaran diperoleh 

skor 68 dengan rata-rata skor 2,95 yang menunjukkan bahwa ada 10 siswa yang telah 

melaksanakan empat deskriptor, ada 5 siswa yang melaksanakan 3 dekriptor, ada 5 

siswa yang melaksanakan dua deskriptor, dan ada 3 siswa yang hanya melaksanakan 

satu deskriptor saja. 
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4.1.3.3.3 Paparan Keterampilan Menulis Siklus 3 

Berikut ini tabel distribusi frekuensi keterampilan menulis narasi berbahasa 

Jawa melalui model Picture and Picture pada siklus 3 adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Keterampilan Menulis 

Siklus 3 
No Nilai Frekuensi 

(f) 
Nilai 

Tengah 
(xi) 

f.xi Frekuensi 
Kumulatif 

( ) 

Frekuensi 
Relatif 

Kriteria 

1. 50-57 3 53,5 160,5 3 13% Tidak Tuntas 
2. 58-66 1 62 55,5 4 4% Tidak Tuntas 
3. 67-75 3 71 213 7 13% Tuntas 
4. 76-83 3 79,5 238,5 10 13% Tuntas 
5. 84-91 9 87,5 787,5 19 40% Tuntas 
6. 92-99 4 95,5 382 23 17% Tuntas 

Jumlah 23  1837  100%  
Nilai Terendah 50 
Nilai Tertinggi 94 

Mean 80 
Median 85 
Modus 87 

Berdasarkan tabel 4.9 tentang hasil belajar siswa dalam menulis narasi 

berbahasa Jawa pada siklus 3, nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 80 dengan nilai 

tertinggi 94 dan nilai terendah 50. Siswa yang tuntas sebanyak  14 siswa dan yang 

belum tuntas sebanyak 9 siswa. Sedangkan untuk median dan modusnya adalah 85 

dan 87. Perolehan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 83% sedangkan yang 

tidak tuntas sebesar 17%. Berdasarkan perolehan hasil belajar pada siklus 3 ini dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dapat dikatakan berhasil karena sudah memenuhi 

indikator keberhasilan siswa yaitu 80%. Berikut ini akan disajikan diagaram 

lingkaran hasil belajar siklus 3: 
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Diagram 4.3 Hasil Belajar Siklus 3 

Berdasarkan tes keterampilan menulis dalam pembelajaran melalui model 

Picture and Picture pada siklus 3, untuk aspek kesesuaian isi dengan gambar 

memperoleh skor 78. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menulis, ada 3 siswa 

menghasilkan tulisan dengan dua deskriptor yang muncul, ada 8 siswa menghasilkan 

tulisan engan tiga deskriptor yang muncul, dan ada 12 siswa yang menghasilkan 

tulisan dengan empat deskriptor yang muncul. Pada indikator ini diperoleh rata-rata 

skor 3,39 dengan kriteria sangat baik. 

Aspek koherensi atau organisasi isi memperoleh skor 71, hal ini menunjukkan 

bahwa 5 siswa yang menghasilkan tulisan sesuai urutan gambar dan keterkaitan antar 

kalimat sudah logis, 11 siswa menghasilkan tulisan sesuai urutan gambar, kalimat 

cukup jelas, dan keterkaitan antar kalimat sudah logis, dan 7 siswa yang 

menghasilkan tulisan dengan empat deskriptor. Rata-rata skor yang diperoleh pada 

indikator koherensi atau organisasi isi adalah 3,08 dengan kriteria baik. 

Aspek kerapihan dan kebersihan tulisan memperoleh skor 75 dan rata-rata 

skor 3,26 dengan kriteria baik, hal ini menunjukkan bahwa 4 siswa menghasilkan 
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tulisan yang dapat dibaca tetapi masih banyak coretan, ada 9 siswa yang 

menghasilkan tulisan yang dapat dibaca jelas dan rapi tetapi masih ada sedikit 

coretan, dan 10 siswa yang menghasilkan tulisan yang rapi dan tidak ada coretan 

sehingga tulisan dapat dibaca dengan jelas. 

Aspek mekanik memperoleh skor 72 dengan rata-rata skor 3,13 menunjukkan 

bahwa ada 5 siswa tidak ada kesalahan dalam menulis kata tetapi penulisan huruf 

kapital masih ada kesalahan. 10 siswa sudah benar dalam menulis kata dan huruf 

kapitalnya tetapi penggunaan tanda baca belum tepat dan 8 siswa dalam menulis tidak 

ada kesalahan penulisan kata dan huruf kapitalnya serta penggunaan tanda baca sudah 

tepat. 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa dari 4 aspek yang diamati sudah 

mencapai kriteria baik dengan jumlah skor 296 dan skor rata-rata 3,21. 

4.1.3.4 Refleksi Siklus 3 

Berdasarkan hasil penelitian siklus 3, diperoleh data berupa hasil observasi 

aktivitas siswa, keterampilan guru, dan keterampilan menulis narasi pada 

pembelajaran bahasa Jawa melalui model Picture and Picture perlu dianalisis 

kembali bersama kolaborator (observer) sebagai bahan pertimbangan untuk 

memperbaiki pembelajaran berilutnya. Adapun refleksinya adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam mengajar meningkat, dimana guru sudah melakukan 

apersepsi dengan baik, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran 

pada pertemuan sebelumnya yang dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan, 

menciptakan susasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, pertanyaan yang 
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diberikan kepada siswa sudah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah 

dimengerti, sehingga siswa termotivasi untuk belajar, guru sudah melaksanakan 

tahapan dalam model Picture and Picture pada pembelajaran, guru sudah 

membimbing dan memfasilitasi siswa secara maksimal dalam berdiskusi, guru 

memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang belum jelas terhadap materi 

yang telah disampaikan, kemudian guru memberi penguatan baik dengan verbal 

maupun non-verbal agar siswa termotivasi dalam pembelajaran, pengelolaan waktu 

sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam RPP. 

b. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa pada siklus 3 mengalami peningkatan, siswa sudah lebih siap 

dalam menerima pelajaran yakni duduk tenang dan siswa juga lebih mudah 

dikondisikan. Siswa juga lebih konsentrasi dalam mendengarkan penjelasan materi 

ataupun arahan saat  diskusi kelompok sehingga siswa bisa membuat  narasi 

berbahasa Jawa sesuai gambar dan memberikan alasan atau dasar pemikiran 

pengurutan gambar. Keaktifan siswa juga terlihat dalam pembelajaran saat siswa 

bertanya atau menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Selain itu, sebagian besar 

siswa juga sudah berani dalam mengemukakan pendapat saat diskusi kelompok dan 

terlibat dalam memasangkan media gambar di papan tulis. Siswa juga berani dan 

antusias dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Guru melibatkan siswa 

dalam membuat simpulan pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih memahami 

materi yang telah dipelajari. 
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c. Keterampilan Menulis 

Keterampilan siswa dalam menulis memperoleh skor 296 dan skor rata-rata 

3,21 dengan kriteria baik. Persentase ketuntasan klasikal siswa yaitu 83% yaitu 19 

dari 23 siswa dengan kriteria baik, hal tersebut belum mencapai kriteria indikator 

keberhasilan yang direncanakan. 

4.1.3.5 Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran bahasa Jawa melalui model Picture and Picture dapat meningkatan 

keterampilan siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa pada siswa kelas II SDN 

Gunungpati 02 Semarang dan penelitian pada siklus 3 bisa dikatakan sudah berhasil 

yaitu pada siklus 3 keterampilan guru masuk dalam kriteria sangat baik, aktivitas 

siswa masuk dalam kriteria baik, dan ketuntasan belajar siswa dalam menulis narasi 

berbahasa Jawa mengalami ketuntasan sebesar 83% yang telah mencapai batas 

kriteria ketuntasan belajar. Namun PTK tetap dilaksanakan berkelanjutan untuk terus 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Berikut ini akan disajikan peningkatan hasil observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa melalui 

model  Picture and Picture pada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 yang dapat dilihat 

pada diagram berikut: 
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Diagram 4.4 Rekapitulasi Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan terjadi peningkatan 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran bahasa Jawa. Peningkatan 

keterampilan guru pada siklus 1, 2, dan 3 dibuktikan dengan perolehan skor yang 

semakin meningkat, siklus 1 memperoleh skor 23 dengan kriteria baik, siklus 2 

memperoleh skor 28 dengan kriteria baik, dan siklus 3 memperoleh skor 34 dengan 

kriteria sangat baik. 

Berikut ini diagram peningkatan aktivitas siswa selama pembelajaran menulis 

narasi berbahasa Jawa dengan menggunakan model Picture and Picture pada siklus 

1, 2, dan 3. 
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Diagram 4.5 Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan diagram di atas, ada peningkatan aktivitas siswa pada 

pembelajaran bahasa Jawa dengan menerapkan model Picture and Picture. 

Peningkatan aktivitas tersebut ditunjukkan dengan peningkatan perolehan skor pada 

hasil observasi setiap siklusnya. Pada siklus 1 memperoleh skor 406 dengan rata- rata 

skor total 17,65 dan rata-rata skor 2,9 termasuk dalam kriteria cukup, siklus 2 

diperoleh skor 502 dengan rata- rata skor total 21,82 dan rata-rata skor 2,47 termasuk 

dalam kriteria baik, dan siklus 3 diperoleh skor 607 dengan rata- rata skor total 26,39 

dan rata-rata skor 3,29 termasuk dalam kriteria baik. 

Berikut ini disajikan peningkatan hasil keterampilan siswa dalam menulis 

narasi berbahas Jawa yang dilakukan pada siklus 1, 2, dan 3. 
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Diagram 4.6 Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi 

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui peningkatan keterampilan siswa 

dalam menulis narasi berbahasa Jawa. Dari data awal menunjukkan ketutuntasan 

belajar siswa hanya 39%, kemudian pada siklus 1 mengalami peningkatan menjadi 

48% yakni ada 11 siswa yang mendapat nilai di atas KKM dan 12 siswa belum 

mencapai KKM (67). Perbaikan dilakukan pada siklus 2 dan hasilnya keterampilan 

siswa mengalami peningkatan sebesar 61%. Sedangkan pada siklus 3 mengalami 

peningkatan lagi menjadi 83% yakni ada 19 siswa yang mendapatkan nilai di atas 

KKM (67) dan hanya 4 siswa yang belum mencapai KKM.  

4.2. PEMBAHASAN 
4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan pemaknaan didasarkan pada temuan hasil observasi keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa pada setiap 

siklusnya selama pembelajaran bahasa Jawa melalui model Picture and Picture pada 

siswa kelas II SDN Gunungpati 02 Semarang. 
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4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Bahasa Jawa 

Keterampilan guru adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam 

mengelola pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi yang 

ada secara optimal (Sumantri,1999:265). Hasil peningkatan keterampilan guru dalam 

pembelajaran bahasa Jawa dengan model Picture and Picture pada siswa kelas II 

SDN Gunungpati 02 Semarang akan diraikan sebagai berikut: 

Pada siklus 1 memperoleh skor 23 dengan kriteria baik dengan persentase 

64%, siklus 2 memperoleh skor 28 dengan kriteria baik dengan persentase 78%, dan 

siklus 3 memperoleh skor 34 dengan kriteria sangat baik dengan persentase 94%. 

Keterampilan guru mengalami peningkatan karena ada perbaikan pada setiap 

siklusnya. 

Pada siklus 1 indikator melaksanakan prapembelajaran memperoleh skor 3. 

Dalam melakukan prapembelajaran, guru menyiapkan gambar-gambar yang akan 

digunakan saat pembelajaran, kemudian guru memberi salam dan mengecek 

kehadiran siswa. Namun, guru belum mengkondisikan siswa sehingga ada beberapa 

siswa yang belum duduk di tempat duduknya. Sedangkan siklus 2 guru memperoleh 

skor 4 yang berarti guru sudah melaksanakan semua deskriptor yang tercantum dalam 

indikator. Pada siklus 3 guru juga memperoleh skor 4 dengan kriteria sanagt baik. 

Guru sudah mempersiapkan sumber dan media belajar, kemudian guru juga 

mengkondisikan siswa supaya duduk rapi di tempat duduk masing-masing, dan 

memberikan salam serta mengecek kehadiran siswa. Peningkatan tersebut terjadi 

karena ada perbaikan pada siklus 2 dan 3 seperti guru mengkondisikan siswa supaya 

siap untuk mengikuti pelajaran. Kegiatan prapembelajaran tersebut sudah sesuai 
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dengan pendapat Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran 

yaitu kesiapan belajar. 

Indikator membuka pelajaran pada siklus 1 guru memperoleh skor 2 dengan 

pada siklus 1 guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab kemudian 

menuliskan tema yang akan dipelajari di papan tulis. Pada siklus 2 guru memperoleh 

skor 3 dengan kriteria baik. Guru sudah melakukan apersepsi dengan mengkaitkan 

materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah dipelajari,  guru sudah 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa agar siswa lebih semangat 

dalam belajar. Pada siklus 3 guru memperoleh skor 4 yang berarti guru sudah 

melaksanakan semua deskriptor yang tercantum dalam indikator. Turney (dalam 

Usman, 2010:74) membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif supaya memberikan efek yang 

positif dalam belajar. Hal tersebut sudah sesuai dengan pendapat Usman (dalam 

Rusman, 2012:81) bahwa komponen dalam membuka pelajaran diantaranya yaitu 

memberikan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan 

motivasi pada siswa. 

Pada siklus 1 indikator menyampaikan materi guru memperoleh skor 2. Guru 

menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa Jawa dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Namun, dalam menjelaskan materi guru belum menggunakan contoh 

sehingga siswa merasa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Pada 

siklus 2 guru memperoleh skor 3, materi yang disampaikan guru sudah sesuai dengan 

tujuan pembelajaran tetapi dalam penyampaiannya belum dimulai dari hal mudah ke 

yang sulit. Saat menyampaikan materi guru menggunakan bahasa Jawa dan sesekali 
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menggunakan bahasa Indonesia untuk memperjelas materi seperti kata timur untuk 

memperjelas kata wetan. Sedangkan pada siklus 3 guru memperoleh skor 4, guru 

sudah melaksanakan semua deskriptor yang diharapkan muncul dalam indikator. 

Kegiatan menyampaikan atau menjelaskan materi bertujuan untuk membantu siswa 

dalam memahami konsep pelajaran. Keterampilan guru dalam menyampaikan materi 

sudah sesuai dengan keterampilan menjelaskan beserta komponennya menurut 

Rusman (2012:87-88). Dalam menjelaskan materi guru harus memperhatikan aspek-

spek berikut ini: (1) bahan ajar yang akan disampaikan, (2) bahasa yang digunakan, 

(3) penggunaan contoh dan ilustrasi, (4) pokok-pokok materi, dan (5) pengecekan 

tingkat pemahaman siswa. 

Hasil observasi indikator menunjukkan gambar yang berkaitan dengan materi 

pada siklus 1 diperoleh skor 3. Gambar yang ditunjukkan guru sudah sesuai dengan 

materi yaitu gambar kegiatan siswa sebelum berangkat sekolah seperti yang sedang 

bangun tidur, saat akan mandi, sarapan dengan keluarga, dan berpamitan dengan 

orang tua yang dipadukan dengan model Picture and Picture. Gambar juga bisa 

dilihat oleh semua siswa tetapi tampilan gambar kurang menarik sehingga masih 

banyak siswa yang tidak memperhatikan gambar. Sedangkan untuk siklus 2 dan 3 

guru memperoleh skor 4. Gambar yang ditampilkan guru sudah sesuai dengan materi 

yang disampaikan. Selain itu, tampilan gambar lebih menarik dan ditampilkan 

melalui power point sehingga siswa lebih tertarik untuk memperhatikan gambar dan 

gambar juga bisa dilihat jelah oleh semua siswa. Dalam pembelajaran media sangat 

penting untuk menarik perhatian siswa dan membantu guru dalam menyampaikan 

materi. Hamalik (2010:27) mengemukakan bahwa penggunaan media dalam proses 
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belajar mengajar dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan minat, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan dalam proses belajar mengajar, serta dapat mempengaruhi 

psikologis siswa. Dalam penelitian ini guru sudah menggunakan gambar yang sesuai 

dengan kriteria gambar yang baik menurut Sadiman yaitu sederhana dan 

menggambarkan sebuah kegiatan (2011:31). 

Observasi pada indikator membimbing diskusi kelompok siklus 1 

memperoleh skor 2. Guru membimbing siswa dalam membentuk kelompok dan 

berkeliling membimbing kerja siswa. Namun, guru belum membimbing siswa untuk 

duduk berkelompok sehingga suasana kelas menjadi gaduh. Sedangkan pada siklus 2 

dan 3 diskusi kelompok mengalami peningkatan dengan memperoleh skor 3. Guru 

membimbing siswa dalam membentuk kelompok soecara heterogen. Setelah 

terbentuk kelompok, siswa diberi LKS sebagai bahan diskusi, guru berkeliling 

membimbing siswa saat diskusi dan mendatangi kelompok untuk memperjelas tugas 

yang harus dikerjalan siswa. Keterampilan membimbing diskusi kelompok 

merupakan kemampuan guru dalam memberi bantuan kepada sekelompok siswa yang 

sedang bekerja sama dalam memecahkan sebuah masalah (Sumantri dan Permana, 

1999:275). Keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok sudah baik dan 

sesuai dengan keterampilan membimbing diskusi dan komponennya diantaranya 

memperjelas masalah dan memberikan siswa untuk berpartisipasi (Rusman, 2012:89). 

Pelaksanaan tindakan untuk indikator pengelolaan kelas memperoleh skor 3. 

Guru memberikan petunjuk kerja secara klasikal dan berkeliling memantau diskusi 

siswa serta menegur siswa yang membuat gaduh. Namun, guru belum memusatkan 

perhatian siswa saat diskusi sehingga masih ada beberapa siswa yang bermain sendiri 
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dan tidak ikut berdiskusi. Sedangkan pada siklus 2 keterampilan guru dalam 

mengelola kelas belum mengalami peningkatan dan masih mendapatkan skor 3. Pada 

siklus 3 keterampilan guru mengalami peningkatan dengan memperoleh skor 4. Guru 

memberikan petunjuk kerja mengerjaan LKS secara baik secara klasikal maupun 

individu. Guru juga menegur siswa yang membuat gaduh dan berkeliling untuk 

memusatkan perhatian kelompok dalam diskusi ketika ada salah satu anggota 

kelompok yang tidak ikut berpartisipasi saat diskusi. Menurut Sumantri dan Permana 

(1999:279) keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan guru dalam 

menciptakan iklim belajar yang efektif yaitu kondisi yang menguntungkan, 

menyenangkan peserta didik serta disiplin belajar yang sehat. Keterampilan ini 

berkaitan dengan bagaimana guru menjaga suasana kelas supaya tetap kondusif 

sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman.  

Hasil observasi indikator bertanya pada siswa tentang dasar pemikiran atau 

alasan penyusunan gambar pada siklus 1 guru memperoleh skor 2. Guru hanya 

meminta siswa untuk mengurutkan gambar saja tetapi belum menanyakan alasan 

penyusunan gambar. Pada siklus 2 keterampilan guru dalam bertanya mengalami 

peningkatan denagn memperoleh skor 3. Guru meminta siswa untuk mengurutkan 

gambar dan bertanya alasannya dengan menggunakan kalimat yang sederhana tetapi 

guru kurang dalam  memberikan kesempatan siswa untuk berpikir mandiri sehingga 

siswa belum terlatih untuk berpikir mandiri. Pada siklus 3, keterampilan guru 

mengalami peningkatan lagi dengan memperoleh skor 4. Guru melaksanakan semua 

deskriptor yang ada dalam indikator. Guru sudah memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk berpikir untuk melatih siswa dalam berpikir mandiri sehingga siswa akan lebih 
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mudah dalam mengingat konsep yang disampaikan guru karena diperolehnya melalui 

berpikir mandiri. Menurut Sumantri dan Permana (1999:270) keterampilan bertanya 

merupakan rangsangan yang berupa ucapan atau pernyataan yang menuntut peserta 

didik untuk meresponnya. Keterampilan bertanya harus dimiliki oleh seorang guru, 

karena dengan kegiatan tanya jawab dapat meningkatkan aktivitas siswa, menggali 

kemampuan berpikir siswa, melatih siswa untuk berpikir cepat, dan melatih siswa 

berani berpendapat sehingga siswa akan selalu konsentrasi dalam mengikuti 

pelajaran. 

Pada siklus 1 keterampilan guru dalam memberikan penguatan dan 

pananaman konsep mendapatkan skor 3. Penguatan yang diberikan guru sudah 

berbentuk verbal (lisan) maupun non-verbal (gerakan, pendekatan, simbol/benda) dan 

dilakukan setelah siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Namun, guru belum 

menanamkan konsep materi pada siswa sehingga masih banyak siswa yang belum 

memahami materi yang disampaikan guru. Pada siklus 2, keterampilan guru pada 

indikator memberikan penguatan dan menanamkan konsep belum mengalami 

peningkatan dengan perolehan skor 3. Guru belum menanamkan konsep materi yang 

seharusnya dilakukan setelah siswa bisa mengurutkan gambar dengan benar sehingga 

dengan penanaman konsep bisa menyamakan persepsi siswa agar pembelajaran lebih 

bermakna. Sedangkan pada siklus 3 terjadi peningkatan dengan memperoleh skor 4, 

guru sudah melaksanakan semua deskriptor yang ada pada indikator. Guru 

memberikan penguatan pada siswa yang aktif dalam pembelajaran dengan 

memberikan stiker dan kata pujian. Guru juga memberikan penguatan pada siswa 

yang melakukan kesalahan dalam pengerjaan LKS agar siswa lebih giat lagi belajar. 
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Dalam memberikan penguatan, guru menerapkan prinsip kesegeraan yakni ketika ada 

siswa yang aktif guru secara langsung memberikan penguatan dengan kata pujian 

seperti bagus atau pintar. Hal tersebut sudah sesuai dengan keterampilan memberikan 

penguatan menurut Rusman (2012:84-85). 

Indikator keterampilan guru dalam menutup pelajaran pada siklus 1 hanya 

memperoleh skor 2. Guru hanya membimbing siswa untuk menyimpulkan materi dan 

memberikan soal evaluasi untuk mengukur keterampilan siswa dalam menulis narasi 

berbahasa Jawa. Guru belum memberikan refleksi pembelajaran dan belum 

menyampaikan rencana belajar pada pertemuan berikutnya. Pada siklus 2 

keterampilan guru dalam menutup pelajaran belum mengalami peningkatan dengan 

memperoleh skor 2. Sedangkan pada siklus 3, keterampilan guru mengalami 

peningkatan dengan perolehan skor 3. Guru sudah melakukan refleksi pembelajaran 

dan tindak lanjut. Keterampilan menutup pelajaran adalah kemampuan guru dalam 

mengakhiri pembelaajaraan yang meliputi simpulan materi dan evaluasi tingkat 

pemahaman siswa serta keberhasilan guru dalam mengajar (Sumantri dan Permana, 

1999:18). 

4.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap aktivitas siswa pada siklus 1, 

2 dan 3 dalam pembelajaran bahasa Jawa dengan model Picture and Picture pada 

siswa kelas II SDN Gunungpati 02 Semarang, terlihat adanya peningkatan aktivitas 

siswa dari siklus I ke siklus II dan III. Peningkatan aktivitas siswa ditunjukkan 

dengan peningkatan perolehan skor pada hasil observasi setiap siklusnya.  
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Pada siklus 1 memperoleh skor 406 dengan rata- rata skor total 17,65 dan 

rata-rata skor 2,9 termasuk dalam kriteria cukup, siklus 2 diperoleh skor 502 dengan 

rata- rata skor total 21,82 dan rata-rata skor 2,47 termasuk dalam kriteria baik, dan 

siklus 3 diperoleh skor 607 dengan rata- rata skor total 26,39 dan rata-rata skor 3,29 

termasuk dalam kriteria baik. 

Pada indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran siklus 1 

memperoleh jumlah skor 64 dan rata-rata skor 2 dengan kriteria cukup, sebagian 

besar siswa sudah duduk rapi, menyiapkan buku tulis, dan menyiapkan buku paket. 

Pada siklus 2 memperoleh skor 67 dan rata-rata skor 2,91 dengan kriteria baik, pada 

siklus ini mengalami peningkatan karena siswa yang sudah duduk rapi dan 

mengeluarkan alat tulis lebih banyak tetapi masih ada yang tidak memperhatikan 

penjelasan dari guru. Sedangkan pada siklus 3, aktivitas siswa meningkat lagi dengan 

perolehan jumlah skor skor 81 dengan rata-rata 3,52. Peningkatan terjadi karena 

sebagian besar siswa sudah menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran dan siswa 

yang mendengarkan penjelasan guru juga lebih banyak. Hal tersebut sudah sesuai 

dengan pendapat Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran 

adalah kesiapan belajar; perhatian; motivasi; keaktifan siswa; mengalami sendiri; 

pengulangan; materi pelajaran yang menantang; balikan dan penguatan; perbedaan 

individual. Selain itu juga sesuai dengan kegiatan siswa menurut pendapat Diedrich 

(dalam Sardiman 2012:101) yaitu aktivitas emosional (emotional activities) misalnya 

gembira, berani, bergairah, semangat. 

Pada siklus 1, aktivitas siswa saat tanya jawab dalam pembelajaran 

memperoleh skor 57 dengan rata-rata skor 2,47 karena masih ada beberapa siswa 
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yang malu-malu dalam menyampaikan pendapat dan menjawab pertanyaan yang 

diutarakan oleh guru bahkan ada yang diam saja. Pada siklus 2 terjadi peningkatan 

aktivitas siswa dengan memperoleh jumlah skor 60 dan rata-rata skor  2,6 dengan 

kriteria baik.  Siswa sudah mulai  berani dalam menyampaikan pendapat, bisa 

menjawab pertanyaan guru tanpa harus ditunjuk oleh guru. Dan sebagian besar siswa 

bertanya dan menjawab sesuai dengan materi.  Siklus 3 memperoleh jumlah skor 78 

dengan rata-rata skor 3,39 dengan kriteria sangat baik karena lebih banyak siswa 

yang aktif saat kegiatan tanya jawab. Keantusiasan siswa dalam melakukan tanya 

jawab sudah sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Sardiman,2012:101) tentang 

akivitas siswa yaitu aktivitas lisan dan aktivitas emosional. 

Hasil observasi indikator mendengarkan penjelasan guru tentang materi 

pelajaran pada siklus 1, ada 7 siswa duduk tenang tapi tidak memperhatikan guru, 6 

siswa duduk rapi dan mendengarkan penjelasan dari guru, 6 siswa mendengarkan 

penjelasan guru tetapi masih bicara dengan teman, dan 4 siswa konsentrasi 

mendengar penjelasan materi dari guru. Indikator ini memperoleh jumlah skor 53 dan 

rata-rata skor 2,30. Sedangkan pada siklus 2 mengalami peningkatan dengan jumlah 

76 dan rata-rata skor 3,3. Siswa yang memperhatikan penjelasan guru lebih banyak 

meskipun ada beberapa siswa yang mendengarkan penjelasan dari guru sambil 

berbicara dengan temannya. Pada siklus 3, aktivitas siswa juga mengalami 

peningkatan dengan jumlah skor 81 dengan rata-rata 3,52. Peningkatan ini karena 

sebagian besar siswa mendengarkan penjelasan dari guru dan tidak berbicara dengan 

teman. Kegiatan siswa saat mendengarkan penjelasan materi dari guru sudah sesuai 
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dengan pendapat Dierich (dalam Sardiman,2012:101) tentang akivitas siswa yaitu 

aktivitas mendengarkan. 

Pada siklus 1, indikator berdiskusi secara kelompok untuk menyusun gambar 

menjadi urutan yang logis beserta alasannya diperoleh rata-rata skor 2,26 dengan 

kriteria baik. 6 siswa menyampaikan gagasan pada kelompok, 9 siswa bekerja sama 

dalam menyususn gambar dan menyampaikan pendapatnya pada teman, 4 siswa 

berani menanggapi pendapat teman sekelompok, dan 4 siswa memperjelas masalah 

pada temannya. Sedangkan pada siklus 2, indikator ini memperoleh jumlah skor 64 

dengan rata-rata skor 2,78. Keaktifan siswa dalam diskusi pada siklus 2 mengalami 

peningkatan dari siklus 1 karena lebih banyak siswa yang melaksanakan deskriptor 

yang ada dalam indikator. Peningkatan juga terjadi pada siklus 3 dengan memperoleh 

jumlah skor 75 dengan rata-rata 3,26. Kegiatan diskusi siswa dalam menyusun 

gambar menjadi urutan yang logis  sudah sesuai dengan aktivitas siswa menurut 

pendapat Dierich (dalam Sardiman,2012:101) yaitu aktivitas visual, mendengarkan, 

lisan, mental, dan emosional. Selain itu, kegiatan diskusi menyusun gambar juga 

sesuai dengan teori dari Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif ditentukan 

oleh manipulasi dan interaksi aktif siswa dengan lingkungan. Interaksi sosial dengan 

teman sebaya seperti berargumentasi dan berdiskusi akan melatih siswa untuk 

berpikir logis (Trianto,2012:29). Dalam kegiatan diskusi siswa akan berinteraksi 

dengan teman sekelompoknya dan penggunaan gambar sebagai media pembelajaran 

sudah sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia SD yaitu operasional konkret. 

Dalam pembelajarannya harus menggunakan contoh konkret (gambar) agar siswa 

lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan guru. Dalam kegiatan ini 
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siswa diminta untuk menyusun gambar yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari 

siswa seperti kegiatan siswa setelah bangun tidur dan merawat tanaman. 

Aktivitas siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa berdasarkan gambar 

yang telah disusun pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 60 dan  rata-rata skor 2,6 

dengan kriteria baik. Sebagian besar siswa sudah menulis narasi berbahasa Jawa 

sesuai dengan gambar yang telah disusun tetapi masih ada beberapa yang belum 

menggunakan tanda baca yang tepat dan tulisan juga sulit di baca. Pada siklus 2, 

aktivitas menulis siswa mengalami peningkatan dengan perolehan jumlah skor 68 dan  

rata-rata skor 2,95 dengan kriteria baik. Sebagian besar siswa sudah bisa menulis 

narasi berbahasa Jawa sesuai dengan gambar yang telah disusun secara rapi dan 

mudah di baca. Pada siklus 3 mengalami peningkatan lagi dengan perolehan skor 82 

dengan rata-rata skor 3,56. Kegiatan siswa menulis  narasi berbahasa Jawa sesuai 

dengan gambar yang telah disusun sudah sesuai dengan aktivitas siswa menurut 

pendapat Dierich (dalam Sardiman, 2012:101) yaitu aktivitas menulis. Selain itu, 

menulis narasi berbahasa Jawa berdasarkan gambar juga sesuai dengan teori 

konstruktivisme. Teori konstruktivisme mengajarkan kepada siswa untuk menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi, dan peran guru hanya sebagai fasilitator 

atau memberikan kemudahan kepada siswa untuk membangun pengetahuannya 

sendiri (Suprijono, 2012:30). Siswa diberikan gambar yang berkaitan dengan 

kegiatan sehari-hari siswa kemudian dengan gambar tersebut siswa 

mengembangkannya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk membuat 

narasi. 
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Aktivitas siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok pada siklus 

1 memperoleh rata-rata skor 2,13 dengan kriteria cukup. Siswa membacakan hasil 

diskusi kelompok di depan kelas dengan berani dan percaya diri, bertanggung jawab 

pada hasil diskusi kelompok, namun masih ada kelompok yang bercanda saat 

mempresentasukan hasil diskusi dan bahasanya kurang baik. Pada siklus 2 aktivitas 

siswa mengalami peningkatan dengan memperoleh jumlah skor 66 dan rata-rata skor 

2,86. Peningkatan terjadi karena pada siklus 2 siswa telah berani mempresentasikan 

hasil diskusi dengan sikap yang baik dan bertanggung jawab pada hasil diskusi 

kelompoknya. Bahasa yang digunakan saat presentasi juga sudah lebih baik. 

Sedangkan pada siklus 3 aktivitas siswa mengalami peningkatan lagi dengan 

perolehan jumlah skor 77. Peningkatan terjadi karena siswa yang melaksanakan 

deskriptor yang diharapkan muncul lebih banyak. Aktivitas siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi sudah sesuai dengan aktivitas siswa menurut 

pendapat Dierich (dalam Sardiman,2012:101) yaitu aktivitas lisan, aktivitas visual, 

aktivitas emosional. 

Hasil observasi siklus 1 pada indikator menanggapi hasil diskusi siswa 

memperoleh jumlah skor 43. 12 siswa yang hanya mendengarkan pembacaan hasil 

diskusi tanpa memberikan tanggapan. 5 siswa mendengarkan dan berani memberikan 

respon bila ada kesalahan dalam hasil diskusi, 3 siswa berani mengemukakan 

pendapat tetapi bahasa yang digunakan kurang baik, dan 3 siswa berani menanggapi 

dengan bahasa yang sopan. Pada siklus 2 aktivitas siswa mengalami peningkatan 

dengan memperoleh jumlah skor 54 dengan rata-rata skor 2,34. Siswa tampak fokus 

mendengarkan siswa lain yang sedang membacakan hasil diskusi dan memberikan 
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respon apabila ada kejanggalan serta berani memberikan sanggahan pada hasil 

diskusi. Sedangkan pada siklus 3 meningkat lagi dengan memperoleh jumlah skor  67 

dengan rata-rata skor 2,91. Lebih banyak siswa yang berani mengajukan pendapat 

atau memberikan sanggahan ketika hasil diskusi kelompok lain berbeda dengan 

kelompoknya. Aktivitas siswa dalam memenanggapi hasil diskusi tersebut pendapat 

Dierich (dalam Sardiman,2012:101) bahwa salah satu aktivitas siswa adalah kegiatan-

kegiatan lisan (oral) yaitu menyampaikan sanggahan. Selain itu juga sesuai dengan 

pemahaman Djamarah (2008:38-45) aktivitas belajar terdiri dari mendengarkan 

presentasi kelompok lain. 

Hasil observasi indikator membuat simpulan pada siklus 1 memperoleh rata-

rata skor 1,9 dengan kriteria cukup. Banyak siswa yang hanya mendengar simpulan 

dari guru tetapi belum menuliskannya di buku tulis. Peningkatan aktivitas terjadi pada 

siklus 2 dengan memperoleh jumlah skor 47 dengan rata-rata skor 2,04. Dengan 

bimbingan dari guru, siswa membuat simpulan kemudian mendengarkan kembali 

penjelasan dari guru. Hasil observasi pada siklus 3 memperoleh jumlah skor 68 

dengan rata-rata skor 2,95. Siswa tidak hanya mendengarkan simpulan dari guru saja 

tetapi juga ada beberapa siswa yang mencatat simpulan yang dijelaskan guru. 

Aktivitas siswa membuat simpulan pembelajaran sudah sesuai dengan pendapat 

Dierich (dalam Sardiman,2012:101) yaitu berani menyampaikan simpulan 

pembelajaran dan menulis simpulan dalam buku tulis (aktivitas lisan, aktivitas 

mental, dan aktivitas menulis). 

Berdasarkan hasil observasi, skor dan rata rata yang diperoleh setiap indikator 

pada aktivitas siswa mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan berhasil. 
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Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental yang selalu 

terkait dalam kegiatan belajar (Sardiman, 2012:100). Keaktifan siswa selama proses 

belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya motivasi siswa untuk belajar. 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran ditunjukkan dengan tanya jawab, ikut 

berdiskusi, dan melaksanakan perintah dari guru. 

4.1.2.3 Hasil Observasi Keterampilan Menulis 

Peningkatan keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa dengan 

menggunakan model Picture and Picture akan dijabarkan seperti berikut ini. 

Data awal hasil belajar siswa kelas II SDN Gunungpati 02 Semarang pada 

pembelajaran bahasa Jawa sebelum diterapkan model Picture and Picture 

menunjukkan ketuntasan belajar klasikal sebesar 39% dengan nilai rata-rata 55. 

Peningkatan hasil belajar terjadi setelah guru menerapkan model Picture and Picture 

dalam kediatan pembelajaran. pada siklus 1 diperoleh rata-rata 59 dengan persentase 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 48% yakni ada 11 siswa yang telah mencapai 

KKM dan 12 siswa belum mencapai KKM. Namun, hasil belajar belum mencapai 

indicator keberhasilan sehingga untuk meningkatkannya masih perlu perbaikan lagi 

pada siklus 2 dan siklus 3. 

Pada siklus 2, terjadi peningkatan hasil belajar dengan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 61%. Nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 66 dengan siswa yang 

tuntas sebanyak 14 siswa dan yang belum tuntas sebanyak 9 siswa. Namun, karena 

indikaor keberhasilan belum tercapai maka perlu dilanjutkan perbaikan lagi di siklis 

3. Pada siklus 3, nilai rata-rata yang diperoleh yaitu  80 dengan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 83%. Karena pada siklus 3 ketuntasan belajar mencapai 83 %, maka 
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indikator keberhasilan sudah tercapai. Ketuntasan tersebut sudah melampaui dari 

indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 80%. 

Rifa’I (2009:85) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

peserta didik sesuai dengan apa yang diperolehnya selama mengalami proses belajar. 

Perubahan perilaku diperolehnya melalui interaksi dengan lingkungan, latihan-

latihan, dan pengalaman belajar yang dialami siswa.  

Pencapaian hasil belajar berupa keterampilan siswa dalam menulis narasi 

berbahasa Jawa ini tidak terlepas dari upaya guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa sehingga siswa menjadi 

lebih aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan model Picture and Picture 

dengan menggunakan media gambar untuk mempermudah siswa dalam memahami 

materi yang disampaikan guru. 

4.2.2 Implikasi Hasil Temuan 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan keterampilan menulis 

narasi berbahasa Jawa melalui model Picture and Picture pada siswa kelas II SDN 

Gunungpati 02 Semarang yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa dalam menulis narasi berbahasa Jawa. 

Penerapan model Picture and Picture dalam pembelajaran bahasa Jawa dapat 

meningkatkan aktivitas siswa karena dengan adanya kompetisi antar kelompok untuk 

menyusun gambar sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup (Suprijono,2012:125-

126). Selain itu juga bisa meningkatkan keterampilan guru dan kreativitas guru dalam 

mengelola pembelajaran. Dengan menggunakan model Picture and Picture, guru bisa 

meniptakan suasana belajar yang menyenangkan karena dengan adanya media 
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gambar yang bisa menarik perhatian siswa dan kompetisi antar siswa yang akan 

menjadikan siswa menjadi lebih aktif. Selain itu, guru juga memperoleh kemudahan 

dalam menyampaikan materi pada siswa karena siswa akan cepat tanggap atas materi 

yang disampaikan karena diiringi dengan gambar-gambar dan siswa juga dapat 

membaca satu persatu sesuai dengan petunjuk yang ada pada gambar-gambar yang 

diberikan. Selain itu, implikasi yang di dapat dari penelitian ini ada tiga hal, yaitu 

implikasi teoretis, implikasi praktis, dan implikasi paedagogis. 

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah adanya temuan-temuan positif ke 

arah perbaikan dalam kualitas pembelajaran bahasa Jawa. Penelitian ini membuka 

wawasan pendidik/ guru terhadap model Picture and Picture. 

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan 

tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat memacu pendidik/ guru dan 

peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis demi meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Karena Penelitian Tindakan Kelas ini merupakan upaya untuk 

perbaikan kualitas pendidikan. 

Implikasi paedagogis dari penelitian ini adalah sesuai dengan pendapat 

Djamarah (2008:43-48) peranan yang diperlukan guru sebagai pendidik antara lain 

sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, 

pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor dan evaluator. 

Dalam penelitian ini guru dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan peranan guru. Peranan tersebut saling berkaitan dan guru harus mampu 

senantiasa melaksanakan peranannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di 

bidang pendidikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian peningkatan keterampilan menulis narasi 

berbahasa Jawa melalui model Picture and Picture pada siswa kelas II SDN 

Gunungpati 02 Semarang yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa berupa keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

4) Pembelajaran bahasa Jawa dengan menggunakan model Picture and Picture dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran. Hal tersebut ditunjukkan 

dari hasil observasi keterampilan guru pada siklus 1 sudah baik. Pada siklus 2 

meningkat tetapi masih dalam kriteria baik, sedangkan hasil observasi pada siklus 

3 meningkat dengan kriteria sangat baik karena dalam pembelajaran guru 

menyampaikan materi guru menggunakan video dan gambar ditampilkan dengan 

media power point sehingga lebih menarik bagi siswa. Guru juga sudah bertanya 

pada siswa alasan penyusunan gambar kemudian menanamkan konsep materi 

pada siswa. 

5) Pembelajaran bahasa Jawa dengan model Picture and Picture dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Hal tersebut ditunjukkan dari 

hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 1 dengan kriteria cukup, siklus 2 

meningkat dengan kriteria baik, dan hasil observasi pada siklus 3 meningkat lagi 
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dengan kriteria baik ditunjukkan dengan sudah lebih banyak siswa yang siap 

mengikuti pelajaran, siswa lebih aktif bertanya dan menyampaikan pendapat serta 

hasil tulisan siswa sesuai dengan gambar yang diberikan. 

6) Pembelajaran bahasa Jawa dengan model Picture and Picture dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa berupa keterampilan siswa dalam menulis narasi 

berbahasa Jawa. Hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan nilai rata-rata pada 

siklus 1 yaitu 59 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 48%, pada siklus 

2 nilai rata-rata meningkat menjadi 66 dengan persentase ketuntasan klasikal 

sebesar 61%, dan hasil penilaian pada siklus 3 nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 

80 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 83%. Hasil belajar pada 

penelitian ini telah mencapai indikator keberhasilan yaitu ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 80% dengan perolehan nilai ≥67. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, model Picture and Picture 

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

keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa di kelas II SDN Gunungpati 02.  

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan, dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Jawa 

dengan model Picture and Picture pada siswa kelas II SDN Gunungpati 02 

Semarang, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Melalui model Picture and Picture terbukti dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa berupa keterampilan menulis narasi 
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berbahasa Jawa sehingga bisa dijadikan acuan bagi guru untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Dalam menggunakan model Picture and Picture guru 

harus menyiapkan gambar yang lebih banyak agar siswa semua siswa bisa terlibat 

dalam penyusunan gambar.  

2. Dengan menerapkan model Picture and Picture diharapkan bisa meningkatkan 

minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa dan secara 

aktif siswa berani mengungkapkan pendapat dan bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami ataupun menjawab pertanyaan yang diberikan guru ataupun 

teman 

3. Model Picture and Picture dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menulis narasi berbahasa Jawa sehingga baik untuk diterapkan pada mata 

pelajaran bahasa Jawa pokok bahasan menulis dan mata pelajaran lain yang sesuai 

dengan model Picture and Picture. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Berbahasa Jawa 

Melalui Model Picture And Picture 

Pada Siswa Kelas II SDN Gunungpati 02 Semarang 
N
O 

VARIABEL INDIKATOR SUMBER 
DATA 

ALAT/INSTRUMEN 

1. Keterampilan 
guru dalam 
pembelajaran 
bahasa Jawa 
melalui model 
pembelajaran 
Picture and 
Picture. 

1. Melaksanakan pra 
pembelajaran. 

2. Membuka pelajaran  
3. Memberikan materi. 
4. Menujukkan gambar-

gambar yang sesuai 
dengan materi 
pembelajaran 

5. Membimbing siswa 
dalam diskusi 
kelompok. 

6. Pengelolaan kelas. 
7. Bertanya pada siswa 

tentang dasar 
pemikiran atau alasan 
penyusunan gambar.  

8. Memberikan 
penguatan. 

9. Menutup pelajaran. 

1. Guru 
2. Catatan 

lapangan 

 
 

1. Lembar 
Observasi 

2. Catatan 
Lapangan 

3. Foto/ video 
 

2 Aktivitas 
siswa dalam 
pembelajaran 
bahasa Jawa 
melalui model 
pembelajaran 
Picture and 
Picture. 

1. Mempersiapakan diri 
dalam menerima 
pembelajaran. 

2. Tanya jawab dalam 
pembelajaran. 

3. Memperhatikan 
penjelasan guru 
tentang materi 
pembelajaran. 

4. Berdiskusi secara 
berkelompok untuk 
menyusun gambar-
gambar menjadi 
urutan yang logis 
beserta alasannya. 

5. Melaporkan hasil 

1. Siswa  
2. Catatan 

lapangan 

1. Lembar 
observasi 

2. Catatan 
lapangan 

3. Foto/ video 
 

 

Lampiran 1 
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diskusi dengan 
mempresentasikannya. 

6. Menanggapi hasil 
diskusi. 

7. Siswa menulis narasi 
berbahasa Jawa 
berdasarkan gambar 
yang telah disusun. 

8. Kesimpulan 
3. Keterampilan 

menulis narasi 
berbahasa 
Jawa dalam 
pembelajaran 
bahasa Jawa 
melaui model 
Picture and 
Picture. 

1. Kesesuaian isi 
karangan dengan tema 
(gambar yang ada). 

2. Koherensi. 
3. Kerapihan dan 

kebersihan tulisan 
4. Mekanik (tata bahasa, 

ejaan, tanda baca) 

Siswa  Tes tertulis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 
 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 
Siklus  

Nama Guru  : Anggun Dias Kusumawardani 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 Semarang 

Kelas   : II 

Konsep  : Keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa 

Hari/Tanggal  :  

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka kolom tingkat kemampuan 

tidak diberi tanda check (√). 

b. Jika nampak 1deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

c. Jika nampak 2 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

d. Jika nampak 3 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 3.  

e. Jika nampak 4 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 4. 

(Rusman, 2012: 98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor 
Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

1 2 3 4  
1. Melaksanakan 

pra 
pembelajaran. 
 

a. Mempersiapkan 
sumber belajar dan 
gambar-gambar 
kegiatan sehari-hari. 

b. Mengkondisikan siswa 
c. Memberikan salam  
d. Mengecek kehadiran 

siswa 

     

2. Membuka 
pelajaran 
 

a. Melakukan apersepsi  
b. Menuliskan tema 

pembelajaran 
c. Menyampaikan tujuan 

     

Lampiran 2 
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pembelajaran  
d. Memotivasi siswa agar 

lebih rajin belajar. 
3. Menyampaika

n materi 
a. Menyampaikan materi 

dengan menggunakan 
bahasa Jawa. 

b. Materi yang 
disampaikan sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran, SK dan 
KD 

c. Menggunakan contoh. 
d.  Menyampaikan materi 

dari hal yang mudah ke 
yang sulit 

     

4. Menunjukkan 
gambar yang 
berkaitan 
dengan materi 

a. Gambar sesuai dengan 
materi pembelajaran. 

b. Gambar sesuai dengan 
materi dipadukan 
dengan model picture 
and picture.  

c. Gambar bisa dilihat 
dengan jelas oleh 
seluruh siswa. 

d. Gambar menarik 
perhatian siswa 

     

5.  
 

Membimbing 
siswa dalam 
diskusi 
kelompok 

a. Membentuk kelompok 
secara heterogen 

b. Mengatur tempat 
duduk sesuai 
kelompok 

c. Berkeliling 
membimbing kerja 
siswa 

d. Memperjelas 
permasalahan dalam 
LKS 

     

6.  Pengelolaan 
kelas  

a. Memberikan petunjuk 
kerja 

b. Menegur siswa yang 
membuat gaduh. 

c. Berkeliling memantau 
siswa 

d. Memusatkan perhatian 
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kelompok dalam 
diskusi 

7.  Bertanya pada 
siswa tentang 
dasar 
pemikiran 
atau alasan 
penyusunan 
gambar. 

 

a. Meminta siswa untuk 
mengurutkan/menemp
el gambar. 

b. Bertanya mengenai 
alasan penyusunan 
gambar. 

c. Pemberian waktu pada 
siswa berfikir mandiri 

d. Kalimat yang 
digunakan sederhana. 

     

8.  Memberikan 
penguatan dan 
menanamkan 
konsep 

a. Pemberian penguatan 
dengan segera. 

b. Memberikan 
penguatan bagi 
individu dan 
kelompok. 

c. Menggunakan variasi 
dalam memberikan 
penguatan  

d. Menanamkan konsep 
pembelajaran. 

     

9.  Menutup 
pelajaran 

a. Membuat simpulan 
pembelajaran bersama 
siswa 

b. Melakukan evaluasi 
c. Menyampaikan 

refleksi, umpan balik, 
dan tindak lanjut 

d. Menyampaikan 
rencana pembelajaran 
pada pertemuan 
selanjutnya  

     

Jumlah Skor =  Kategori =  

    Semarang,           2013 

        Observer, 

                 

 

                                                                                 An.Suprapti, S.Pd 

                     NIP. 19560201 197802 2 005 

Kriteria ketuntasan Kategori 
29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

22,5 ≤ skor < 29,5 Baik 
15,5 ≤ skor < 22,5 Cukup 

9 ≤ skor < 15,5 Kurang 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus 1 

Nama Guru  : Anggun Dias Kusumawardani 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 Semarang 

Kelas   : II 

Konsep  : Keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa 

Hari/Tanggal  : Rabu, 27 Maret 2013 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka kolom tingkat kemampuan 

tidak diberi tanda check (√). 

b. Jika nampak 1deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

c. Jika nampak 2 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

d. Jika nampak 3 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 3.  

e. Jika nampak 4 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 4. 

(Rusman, 2012: 98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor 
Tingkat 

Kemampuan 
Skor  

1 2 3 4  
1. Melaksanakan 

pra 
pembelajaran. 
 

a. Mempersiapkan sumber 
belajar dan gambar-
gambar kegiatan sehari-
hari. 

b. Mengkondisikan siswa 
c. Memberikan salam  
d. Mengecek kehadiran 

siswa 

  √  3 

Lampiran 3 
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2. Membuka 
pelajaran 
 

a. Melakukan apersepsi  
b. Menuliskan tema 

pembelajaran 
c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran  
d. Memotivasi siswa agar 

lebih rajin belajar. 

 √   2 

3. Menyampaikan 
materi 

a. Menyampaikan materi 
dengan menggunakan 
bahasa Jawa. 

b. Materi yang disampaikan 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran, SK dan 
KD 

c. Menggunakan contoh. 
d.  Menyampaikan materi 

dari hal yang mudah ke 
yang sulit 

 √   2 

4. Menunjukkan 
gambar yang 
berkaitan 
dengan materi 

a. Gambar sesuai dengan 
materi pembelajaran. 

b. Gambar sesuai dengan 
materi dipadukan 
dengan model picture 
and picture.  

c. Gambar bisa dilihat 
dengan jelas oleh 
seluruh siswa. 

d. Gambar menarik 
perhatian siswa 

  √  3 

5.  
 

Membimbing 
siswa dalam 
diskusi 
kelompok 

a. Membentuk kelompok 
secara heterogen 

b. Mengatur tempat duduk 
sesuai kelompok 

c. Berkeliling 
membimbing kerja siswa 

d. Memperjelas 
permasalahan dalam 
LKS 

  √  3 

6.  Pengelolaan 
kelas  

a. Memberikan petunjuk 
kerja 

b. Menegur siswa yang 
membuat gaduh. 

c. Berkeliling memantau 
siswa 

d. Memusatkan perhatian 
kelompok dalam diskusi 

  √  3 

7.  Bertanya pada 
siswa tentang 

a. Meminta siswa untuk 
mengurutkan/menempel 

 √   2 
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dasar 
pemikiran atau 
alasan 
penyusunan 
gambar. 

 

gambar. 
b. Bertanya mengenai 

alasan penyusunan 
gambar. 

c. Pemberian waktu pada 
siswa berfikir mandiri 

d. Kalimat yang digunakan 
sederhana. 

8.  Memberikan 
penguatan dan 
menanamkan 
konsep 

a. Pemberian penguatan 
dengan segera. 

b. Memberikan penguatan 
bagi individu dan 
kelompok. 

c. Menggunakan variasi 
dalam memberikan 
penguatan. 

d. Menanamkan konsep 
pembelajaran. 

  √  3 

9.  Menutup 
pelajaran 

a. Membuat simpulan 
pembelajaran bersama 
siswa 

b. Melakukan evaluasi 
c. Menyampaikan refleksi, 

umpan balik, dan tindak 
lanjut 

d. Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan selanjutnya  

 √   2 

Jumlah Skor = 22 Kategori = Baik 

    Semarang, 27 Maret 2013 

        Observer, 

                 

 

   

                                                                                  An.Suprapti, S.Pd 

                     NIP. 19560201 197802 2 005 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 
29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

22,5 ≤ skor < 29,5 Baik 
15,5 ≤ skor < 22,5 Cukup 

9 ≤ skor < 15,5 Kurang 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus 2 

Nama Guru  : Anggun Dias Kusumawardani 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 Semarang 

Kelas   : II 

Konsep  : Keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa 

Hari/Tanggal  : Rabu, 10 April 2013 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka kolom tingkat kemampuan 

tidak diberi tanda check (√). 

b. Jika nampak 1deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

c. Jika nampak 2 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

d. Jika nampak 3 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 3.  

e. Jika nampak 4 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 4. 

(Rusman, 2012: 98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor 
Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

1 2 3 4  
1. Melaksanakan 

pra 
pembelajaran. 
 

a. Mempersiapkan 
sumber belajar dan 
gambar-gambar 
kegiatan sehari-hari. 

b. Mengkondisikan siswa 
c. Memberikan salam  

   √ 4 

Lampiran 4 
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d. Mengecek kehadiran 
siswa 

2. Membuka 
pelajaran 
 

a. Melakukan apersepsi  
b. Menuliskan tema 

pembelajaran 
c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran  
d. Memotivasi siswa agar 

lebih rajin belajar. 

  √  3 

3. Menyampaikan 
materi 

a. Menyampaikan materi 
dengan menggunakan 
bahasa Jawa. 

b. Materi yang 
disampaikan sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran, SK dan 
KD 

c. Menggunakan contoh. 
d.  Menyampaikan materi 

dari hal yang mudah ke 
yang sulit 

  √  3 

4. Menunjukkan 
gambar yang 
berkaitan 
dengan materi 

a. Gambar sesuai dengan 
materi pembelajaran. 

b. Gambar sesuai dengan 
materi dipadukan 
dengan model picture 
and picture.  

c. Gambar bisa dilihat 
dengan jelas oleh 
seluruh siswa. 

d. Gambar menarik 
perhatian siswa 

   √ 4 

5.  
 

Membimbing 
siswa dalam 
diskusi 
kelompok 

a. Membentuk kelompok 
secara heterogen 

b. Mengatur tempat 
duduk sesuai 
kelompok 

c. Berkeliling 
membimbing kerja 
siswa 

d. Memperjelas 
permasalahan dalam 
LKS 

  √  3 
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6.  Pengelolaan 
kelas  

a. Memberikan petunjuk 
kerja 

b. Menegur siswa yang 
membuat gaduh. 

c. Berkeliling memantau 
siswa 

d. Memusatkan perhatian 
kelompok dalam 
diskusi 

  √  3 

7.  Bertanya pada 
siswa tentang 
dasar pemikiran 
atau alasan 
penyusunan 
gambar. 

 

a. Meminta siswa untuk 
mengurutkan/menemp
el gambar. 

b. Bertanya mengenai 
alasan penyusunan 
gambar. 

c. Pemberian waktu pada 
siswa berfikir mandiri 

d. Kalimat yang 
digunakan sederhana. 

  √  3 

8.  Memberikan 
penguatan dan 
menanamkan 
konsep 

a. Pemberian penguatan 
dengan segera. 

b. Memberikan 
penguatan bagi 
individu dan 
kelompok. 

c. Menggunakan variasi 
dalam memberikan 
penguatan. 

d. Menanamkan konsep 
pembelajaran. 

  √  3 

9.  Menutup 
pelajaran 

a. Membuat simpulan 
pembelajaran bersama 
siswa 

b. Melakukan evaluasi 
c. Menyampaikan 

refleksi, umpan balik, 
dan tindak lanjut 

d. Menyampaikan 
rencana pembelajaran 
pada pertemuan 
selanjutnya  

 √   2 

Jumlah Skor = 28 Kategori = Baik 

Kriteria ketuntasan Kategori 



145 
 

 
 

    Semarang, 10 April 2013 

        Observer, 

 

 

                                                                                                                  An.Suprapti, S.Pd 

                     NIP. 19560201 197802 2 005 

HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus 3 

Nama Guru  : Anggun Dias Kusumawardani 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 Semarang 

Kelas   : II 

Konsep  : Keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 13 April 2013 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka kolom tingkat kemampuan 

tidak diberi tanda check (√). 

b. Jika nampak 1deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

c. Jika nampak 2 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

d. Jika nampak 3 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 3.  

e. Jika nampak 4 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 4. 

(Rusman, 2012: 98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor 
Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

1 2 3 4  

29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 
22,5 ≤ skor < 29,5 Baik 
15,5 ≤ skor < 22,5 Cukup 

9 ≤ skor < 15,5 Kurang 

Lampiran 5 
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1. Melaksanakan 
pra 
pembelajaran. 
 

a. Mempersiapkan 
sumber belajar dan 
gambar-gambar 
kegiatan sehari-hari. 

b. Mengkondisikan siswa 
c. Memberikan salam  
d. Mengecek kehadiran 

siswa 

   √ 4 

2. Membuka 
pelajaran 
 

a. Melakukan apersepsi  
b. Menuliskan tema 

pembelajaran 
c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran  
d. Memotivasi siswa agar 

lebih rajin belajar. 

   √ 4 

3. Menyampaikan 
materi 

a. Menyampaikan materi 
dengan menggunakan 
bahasa Jawa. 

b. Materi yang 
disampaikan sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran, SK dan 
KD 

c. Menggunakan contoh. 
d.  Menyampaikan materi 

dari hal yang mudah ke 
yang sulit 

  √  3 

4. Menunjukkan 
gambar yang 
berkaitan 
dengan materi 

a. Gambar sesuai dengan 
materi pembelajaran. 

b. Gambar sesuai dengan 
materi dipadukan 
dengan model picture 
and picture.  

c. Gambar bisa dilihat 
dengan jelas oleh 
seluruh siswa. 

d. Gambar menarik 
perhatian siswa 

   √ 4 

5.  
 

Membimbing 
siswa dalam 
diskusi 
kelompok 

a. Membentuk kelompok 
secara heterogen 

b. Mengatur tempat 
duduk sesuai kelompok 

c. Berkeliling 
membimbing kerja 

  √  3 
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siswa 
d. Memperjelas 

permasalahan dalam 
LKS 

6.  Pengelolaan 
kelas  

a. Memberikan petunjuk 
kerja 

b. Menegur siswa yang 
membuat gaduh. 

c. Berkeliling memantau 
siswa 

d. Memusatkan perhatian 
kelompok dalam 
diskusi 

   √ 4 

7.  Bertanya pada 
siswa tentang 
dasar 
pemikiran atau 
alasan 
penyusunan 
gambar. 

 

a. Meminta siswa untuk 
mengurutkan/menempe
l gambar. 

b. Bertanya mengenai 
alasan penyusunan 
gambar. 

c. Pemberian waktu pada 
siswa berfikir mandiri 

d. Kalimat yang 
digunakan sederhana. 

   √ 4 

8.  Memberikan 
penguatan dan 
menanamkan 
konsep 

a. Pemberian penguatan 
dengan segera. 

b. Memberikan penguatan 
bagi individu dan 
kelompok. 

c. Menggunakan variasi 
dalam memberikan 
penguatan. 

d. Menanamkan konsep 
pembelajaran. 

   √ 4 

9.  Menutup 
pelajaran 

a. Membuat simpulan 
pembelajaran bersama 
siswa 

b. Melakukan evaluasi 
c. Menyampaikan 

refleksi, umpan balik, 
dan tindak lanjut 

d. Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan selanjutnya  

  √  3 

Jumlah Skor = 33 Kategori = Sangat baik 
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 Semarang, 13 April 2013   

                 Observer, 

 

 

                      An.Suprapti, S.Pd. 

                   NIP. 19560201 197802 2 005 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN KEAKTIFAN SISWA 

SIKLUS  

Nama SD  : SD Negeri Gunungpati 02 Semarang 

Kelas   : II 

Konsep  : Keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka kolom tingkat kemampuan 

tidak diberi tanda check (√). 

b. Jika nampak 1deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

c. Jika nampak 2 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

d. Jika nampak 3 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 3.  

e. Jika nampak 4 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 4. 

(Rusman, 2012:98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tingkat Skor 

Kriteria ketuntasan Kategori 

29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

22,5 ≤ skor < 29,5 Baik 

15,5 ≤ skor < 22,5 Cukup 

9 ≤ skor < 15,5 Kurang 

Lampiran 6 
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Kemampuan 
1 2 3 4 

1. Kesiapan 
dalam 
menerima 
pelajaran. 

 

a. Siswa duduk tenang 
b. Siswa 

mengeluarkan 
peralatan menulis 

c. Siswa menyiapkan 
buku pelajaran 

d. Siswa 
memperhatikan 
penjelasan dari guru 

     

2. Tanya jawab 
dalam 
pembelajaran 

a. Mengangkat tangan 
saat bertanya dan 
menjawab 
pertanyaan 

b. Menggunakan 
bahasa yang baik/ 
sopan saat bertanya 
dan menjawab. 

c. Mengemukakan 
pendapat. 

d. Bertanya atau 
menjawab sesuai 
dengan materi. 

     

3.  Memperhatika
n penjelasan 
guru tentang 
materi 
pelajaran 

a. Sikap duduk baik 

b. Konsentrasi 
terhadap penjelasan 
guru 

c. Mendengarkan 
penjelasan guru 

d. Tidak berbicara 
dengan teman. 

     

4. Berdiskusi 
secara 
berkelompok 
untuk 
menyusun 
gambar-
gambar 
menjadi urutan 
yang logis 

a. Siswa bekerja sama 
untuk menyusun 
gambar. 

b. Siswa 
menyampaikan 
gagasan pada 
kelompok. 

c. Membantu teman 
yang belum paham. 
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beserta 
alasannya. 

d. Siswa berani 
menanggapi saran 
atau gagasan dari 
teman sekelompok. 

5. Menulis narasi 
berbahasa 
Jawa 
berdasarkan 
gambar yang 
telah disusun. 

a. Menulis karangan 
sesuai dengan 
gambar. 

b. Menggunakan 
tanda baca yang 
tepat. 

c. Tulisan rapi dan 
mudah di baca.  

d. Ide berbeda dengan 
siswa lain. 

     

6. Mempresentasi
-kan hasil 
diskusi 
kelompok 

a. Siswa berani atau 
percaya diri 
membacakan hasil 
diskusi kelompok di 
depan kelas  

b. Sikap saat 
mempresentasikan 
baik 

c. Bahasa yang 
digunakan dalam 
menyampaikan hasil 
diskusi baik. 

d. Bertanggung jawab 
pada hasil diskusi 
kelompok 

     

7.  Menanggapi 
hasil diskusi. 

 

a. Siswa 
mendengarkan 
pembacaan hasil 
diskusi. 

b. Siswa memberikan 
respon pada hasil 
diskusi. 

c. Siswa berani 
memberikan 
pendapat/sanggahan 
pada hasil diskusi. 

d. Menggunakan 
bahasa yang sopan. 

     

8 Membuat 
simpulan 

a. Menyampaikan 
simpulan  
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pembelajaran b. Mendengarkan 
simpulan yang 
disampaikan guru 

c. Merangkum materi 
yang diajarkan 

d. Menulis rangkuman 
di buku tulis 

Jumlah Skor = 404 Kategori = Cukup 

Semarang, 27 Maret 2013 
         Observer, 

 
 
 
 
    
   Ida Nuraeni 
 
 

 
 
 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa Jawa Melalui  Model 

Picture And Picture Pada Siswa Kelas II SDN Gunungpati 02 Semarang 

Siklus 1 
No  Nama Siswa Penilaian Skor Tiap Indikator Jumlah 

Skor 
Siswa 

Kategori  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 SA 4 3 2 4 4 3 4 3 27 Sangat baik  
2 AA 1 2 1 2 1 3 1 2 13 Kurang 
3 AP 1 3 3 4 4 3 1 2 21 Baik 
4 AR 1 2 2 2 1 2 2 2 14 Kurang 
5 AT 2 1 2 2 2 2 1 1 13 Kurang 
6 AS 3 1 4 1 3 1 1 2 16 Cukup 
7 AM 1 3 1 2 2 3 3 2 17 Cukup 
8 CA 1 3 1 2 2 2 1 2 14 Cukup 
9 FA 1 3 1 2 2 2 1 2 14 Cukup 

10 FN 3 3 2 3 3 1 1 1 17 Cukup 
11 IK 3 1 3 2 1 1 1 2 14 Kurang 
12 KS 1 3 4 3 3 2 2 2 20 Baik 
13 MR 3 4 2 4 4 3 4 3 27 Sangat Baik 
14 MD 4 1 2 1 4 3 3 2 20 Baik 
15 NA 3 3 4 1 4 1 2 2 20 Baik 

Kriteria ketuntasan Kategori 

27 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

20 ≤ skor < 27 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang 

Lampiran 7 
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16 NS 2 3 1 2 2 1 1 2 14 Cukup 
17 NV 4 4 3 4 4 3 4 3 29 Sangat Baik 
18 NM 2 4 3 1 4 3 3 2 22 Baik 
19 RA 3 1 3 3 2 1 1 1 15 Cukup 
20 ST 1 2 4 1 3 3 1 1 16 Cukup 
21 SA 2 3 3 3 3 2 2 2 20 Baik 
22 SM 2 2 1 1 1 2 2 2 13 Kurang 
23 VR 1 2 1 2 1 2 1 1 11 Kurang  

Jumlah skor yang diperoleh 406 
Rata-rata skor total 17,65 
Rata-rata skor 2,19 
Kategori  Cukup 

 
Semarang, 27 Maret 2013 

         Observer, 
 

 

         Ida Nuraeni 

 

 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa Jawa  

Melalui  Model Picture And Picture Pada Siswa Kelas II SDN Gunungpati 02 

Semarang 

Siklus 2 
No  Nama Siswa Penilaian Skor Tiap Indikator Jumlah 

Skor 
Siswa 

Kategori  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 SA 4 4 4 4 3 3 4 3 29 Sangat Baik 
2 AA 2 2 3 1 2 3 1 2 16 Cukup  
3 AP 1 4 4 4 3 3 1 1 21 Baik 
4 AR 1 2 2 2 3 2 2 2 16 Cukup 
5 AT 1 1 2 2 3 3 3 1 16 Cukup 
6 AS 3 1 4 2 3 2 1 2 18 Cukup  
7 AM 2 3 4 4 3 4 3 3 26 Baik 
8 CA 2 3 2 2 3 3 1 2 18 Cukup 
9 FA 4 4 3 2 2 3 1 1 20 Baik 

10 FN 4 3 4 4 3 2 2 1 23 Baik 
11 IK 4 1 3 3 2 3 1 2 19 Cukup 
12 KS 2 3 4 3 3 2 3 1 21 Baik 
13 MR 3 4 4 4 4 4 4 3 30 Sangat Baik 
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14 MD 4 1 3 4 4 4 3 3 26 Baik 
15 NA 4 3 4 1 4 4 2 1 23 Baik 
16 NS 3 2 2 2 2 2 1 2 16 Cukup 
17 NV 4 4 3 4 4 4 4 3 30 Sangat Baik 
18 NM 3 4 4 3 4 4 4 3 29 Sangat Baik 
19 RA 4 1 4 3 2 2 4 3 23 Baik 
20 ST 2 2 4 1 3 3 4 3 22 Baik 
21 SA 4 4 4 3 3 2 2 2 24 Baik 
22 SM 3 2 3 4 3 2 2 1 20 Baik 
23 VR 3 2 2 2 2 2 1 2 16 Cukup  

Jumlah skor yang diperoleh 502 
Rata-rata skor total 21,82 
Rata-rata skor 2,47 
Kategori  Baik  

Semarang, 10 April 2013 
         Observer, 
 

 

         Ida Nuraeni 

 

 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa Jawa Melalui  Model 

Picture And Picture Pada Siswa Kelas II SDN Gunungpati 02 Semarang 

Siklus 3 
No  Nama Siswa Penilaian Skor Tiap Indikator Jumlah 

Skor Siswa 
Kategori  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 SA 3 4 4 4 4 4 4 4 31 Sangat baik 
2 AA 2 3 4 2 2 2 1 1 17 Cukup 
3 AP 3 4 2 3 2 2 1 1 18 Cukup 
4 AR 3 3 2 4 2 4 4 2 24 Baik 
5 AT 4 3 3 2 3 4 2 2 23 Baik 
6 AS 4 2 4 2 3 2 1 3 21 Baik 
7 AM 4 4 4 4 3 4 3 3 29 Sangat baik 
8 CA 2 4 2 3 4 3 2 1 21 Baik 
9 FA 4 4 4 4 4 4 4 2 30 Sangat baik 

10 FN 4 4 4 4 4 3 4 4 31 Sangat baik 
11 IK 4 2 4 4 4 2 4 4 28 Sangat baik 
12 KS 4 3 4 2 4 3 4 3 27 Sangat baik 
13 MR 3 4 3 4 4 4 4 4 30 Sangat baik 
14 MD 4 4 4 4 4 4 3 4 31 Sangat baik 
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15 NA 4 4 4 3 4 4 4 4 31 Sangat baik 
16 NS 2 2 4 2 2 4 1 2 19 Cukup 
17 NV 4 3 4 4 4 4 4 4 31 Sangat baik 
18 NM 4 4 2 4 4 4 3 4 29 Sangat baik 
19 RA 4 4 4 4 4 4 2 4 30 Sangat baik 
20 ST 4 4 4 4 4 3 1 4 28 Sangat baik 
21 SA 3 3 4 3 4 4 4 3 28 Sangat baik 
22 SM 4 4 4 3 3 2 4 3 27 Sangat baik 
23 VR 4 2 3 2 4 3 3 2 23 baik 

Jumlah skor yang diperoleh 607 
Rata-rata skor total 26,39 
Rata-rata skor 3,29 
Kategori  Baik 

 
Semarang, 13 April 2013 
               Observer, 

 
 
 
 

           Nur Madania 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI BERBAHASA 

JAWA MELALUI MODEL PICTURE And PICTURE 

Siklus 1 

Nama SD  : SD Negeri Gunungpati 02 Semarang 

Kelas   : II 

Konsep  : Keterampilan menulis narasi berbahasa Jawa 

Hari/Tanggal  : Rabu, 27 Maret 2013 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka kolom tingkat kemampuan 

tidak diberi tanda check (√). 

b. Jika nampak 1deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 
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c. Jika nampak 2 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

d. Jika nampak 3 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 3.  

e. Jika nampak 4 deskriptor, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 4. 

(Rusman, 2012:98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor 
Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

1 2 3 4  
1 Kesesuaian isi 

karangan 
dengan tema 
(gambar yang 
ada). 

a. Isi karangan berbentuk 
narasi 

b. Isi karangan sesuai 
dengan tema atau 
gambar 

c. Kalimat sesuai dengan 
tema atau gambar yang 
diberikan 

d. Imajinasi berbeda 
dengan yang lain. 

     

2 Koherensi a. Urutan kalimat sesuai 
gambar 

b. Menggunakan kata 
penghubung yang sesuai 

c. Kalimat jelas dan tidak 
membingungkan 

d. Kesesuaian antar 
kalimat logis 

     

3 Kerapihan 
dan 
kebersihan 
tulisan 

a. Tulisan dapat dibaca 
dengan jelas 

b. Tidak ada coretan dalam 
tulisan 

c. Tulisan rapi 
d. Memberi garis penutup 

pada hasil pekerjaan 

     

4 Mekanik (tata 
bahasa, ejaan 
dan tanda 
baca) 

a. Ketepatan dalam 
penulisan huruf kapital 

b. Penulisan kata tepat 
c. Ketepatan dalam 

penggunaan kata 
hubung 

d. Ketepatan dalam 
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penggunaan tanda baca  
Jumlah Skor =  Kategori =  

 

Semarang, 27 Maret 2013 

Observer, 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

       Anggun Dias Kusumawardani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Narasi Berbahasa Jawa  

Melalui Model Picture and Picture Pada Siswa Kelas II SDN Gunungpati 02 

Siklus 1 

Kriteria ketuntasan Kategori 

13 ≤ skor ≤ 16 Sangat baik 

10  ≤ skor < 13 Baik 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang 

No. Nama Siswa Nilai  Keterangan 
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Semarang, 27 Maret 2013 

                  Observer, 

 

 

Anggun Dias Kusumawardani 
 

   

Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Narasi Berbahasa Jawa 

Melalui Model Picture and Picture Pada Siswa Kelas II SDN Gunungpati 02 

Siklus 2 

1. SA 81 Tuntas 
2. AA 44 Tidak Tuntas 
3. AP 69 Tuntas 
4. AR 40 Tidak Tuntas 
5. AT 50 Tidak Tuntas 
6. AS 69 Tuntas 
7. AM 57 Tidak Tuntas 
8. CA 50 Tidak Tuntas 
9. FA 63 Tidak Tuntas 
10. FN 69 Tuntas 
11. IK 32 Tidak Tuntas 
12. KS 69 Tuntas 
13. MR 81 Tuntas 
14. MD 69 Tuntas 
15. NA 75 Tuntas 
16. NS 50 Tidak Tuntas 
17. NV 75 Tuntas 
18. NM 75 Tuntas 
19. RA 56 Tidak Tuntas 
20. ST 50 Tidak Tuntas 
21. SA 69 Tuntas 
22. SM 44 Tidak Tuntas 
23. VR 25 Tidak Tuntas 
Rata-rata 54,82 = 55  

No. Nama Siswa Nilai  Keterangan 
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Semarang, 10 April 2013 
               Observer, 

 
 

 

 

Anggun Dias Kusumawardani 

 

Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Narasi Berbahasa Jawa 

Melalui Model Picture and Picture Pada Siswa Kelas II SDN Gunungpati 02 

Siklus 3 

1. SA 75 Tuntas 
2. AA 69 Tuntas 
3. AP 63 Tidak Tuntas 
4. AR 44 Tidak Tuntas 
5. AT 63 Tidak Tuntas 
6. AS 69 Tuntas 
7. AM 69 Tuntas 
8. CA 69 Tuntas 
9. FA 69 Tuntas 
10. FN 50 Tidak Tuntas 
11. IK 44 Tidak Tuntas 
12. KS 69 Tuntas 
13. MR 88 Tuntas 
14. MD 75 Tuntas 
15. NA 69 Tuntas 
16. NS 50 Tidak Tuntas 
17. NV 94 Tuntas 
18. NM 69 Tuntas 
19. RA 69 Tuntas 
20. ST 69 Tuntas 
21. SA 63 Tidak Tuntas 
22. SM 50 Tidak Tuntas 
23. VR 56 Tidak Tuntas 
Rata-rata 65,43= 65 

No. Nama Siswa Nilai  Keterangan 
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Semarang, 13 April 2013 

                     Observer, 

 

 

       Anggun Dias Kusumawardani   

 

  

CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Bahasa Jawa Keterampilan Menulis Narasi Berbahasa Jawa 

Melalui Model Picture And Picture 

Siklus 1 

1. SA 94 Tuntas 
2. AA 56 Tidak Tuntas 
3. AP 50 Tidak Tuntas 
4. AR 62 Tidak Tuntas 
5. AT 81 Tuntas 
6. AS 69 Tuntas 
7. AM 94 Tuntas 
8. CA 75 Tuntas 
9. FA 87 Tuntas 
10. FN 87 Tuntas 
11. IK 81 Tuntas 
12. KS 87 Tuntas 
13. MR 94 Tuntas 
14. MD 87 Tuntas 
15. NA 87 Tuntas 
16. NS 56 Tidak Tuntas 
17. NV 94 Tuntas 
18. NM 87 Tuntas 
19. RA 87 Tuntas 
20. ST 87 Tuntas 
21. SA 69 Tuntas 
22. SM 81 Tuntas 
23. VR 87 Tuntas 
Rata-rata 79,95 = 80 
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Ruang Kelas : II (dua) 

Nama Guru : Anggun Dias Kusumawardani 

Hari/tanggal : Rabu, 27 Maret 2013 

Pukul  : 08.00-09.10 WIB 

Tema  : Kedisipilinan 

Pukul 08.00 WIB siswa kelas II masuk ke dalam kelas dan duduk di tempat 

duduk masing-masing. Namun, beberapa siswa masih terlihat berjalan-jalan di dalam 

kelas dan berbicara dengan teman sementara guru sedang menyiapkan media 

pembelajaran. setelah selesai menyiapkan media pembelajaran, guru memberikan 

salam dan menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa. Guru mengecek kehadiran 

siswa dan meminta siswa mengeluarkan buku pelajaran bahasa Jawa. Guru sudah 

melakukan apersepsi dengan bertanya kebiasaan siswa setelah bangun tidur kemudian 

menuliskan tema di papan tulis.. 

Guru menunjukkan gambar seorang anak yang sedang bangun tidur kemudian 

bertanya suasana saat pagi hari. Gambar selanjutnya yaitu keluarga yang sedang 

sarapan pagi, seorang anak yang berpamitan pada orang tuanya, dan anak yang 

sedang siap-siap akan mandi. Setelah itu, guru menyuruh siswa membentuk 

kelompok untuk mengerjakan LKS. Guru sudah berkeliling untuk membimbing siswa 

dalam diskusi kelompok. Suasana kelas menjadi kurang kondusif setelah guru 

meminta siswa untuk mengurutkan gambar yang ada di papan tulis. Guru 

mendiktekan sebuah cerita dan salah satu anggota kelompok menulisnya di lembar 

LKS kemudian meminta siswa membacakan kembali di depan kelas.  

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi yang telah 

dipelajari kemudian memberikan empat gambar secara acak dan mendiktekan cerita 

untuk evaluasi. 

       Semarang, 27 Maret 2013 
        Observer,  
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                Novi Latifuraini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Bahasa Jawa Keterampilan Menulis Narasi Berbahasa Jawa 
Melalui Model Picture And Picture 

Siklus 2 
 

Ruang Kelas : II (dua) 

Nama Guru : Anggun Dias Kusumawardani 
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Hari/tanggal : Rabu, 10 April 2013 

Pukul  : 08.00-09.10 WIB 

Tema  : Kejujuran 

Pukul 08.00 WIB siswa kelas II memasuki kelas setelah mengikuti pelajaran 

komputer. Siswa duduk ditempat masing-masing sambil mengeluarkan buku 

pelajaran kemudian guru memberikan salam dan mengecek kehadiran siswa. Guru 

sudah melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa mengenai materi 

pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, setelah itu mengkaitkan jawaban siswa 

dengan tema yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru 

menunjukkan video pembelajaran mengenai kenampakan matahari dan melakukan 

tanya jawab mengenai kenampakan matahari di siang hari. Guru menunjukkan 

gambar yang berhubungan dengan tema kemudian meminta siswa untuk membentuk 

kelompok. Guru membagikan LKS pada tiap kelompok dan menjelaskan tugas yang 

harus dikerjakan siswa. Guru berkeliling membimbing diskusi kelompok dan 

menegur siswa yang membuat gaduh atau mengganggu teman saat diskusi. Setelah 

selesai mengerjakan LKS, guru menyuruh perwakilan tiap kelompok untuk 

membacakan hasil diskusi. Kelompok empat mendapat kesempatan pertama untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. Setelah siswa mengurutkan gambar, guru bertanya 

pada siswa alasan pengurutan gambar kemudian membacakan hasil cerita yang 

dibuat. Guru sudah memberikan penghargaan bagi kelompok yang berani  konfirmasi 

terhadap hasil diskusi kelompok. Guru melakukan tanya jawab tentang contoh sikap 

jujur kemudian bersama-sama denga siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Guru 

menunjukkan gambar sikap disiplin kemudian meminta siswa untuk membuat cerita 

berdasarkan gambar. Guru menutup pelajaran dengan memberikan salam pada siswa 

kemudian siswa istirahat. 

Semarang, 10 April 2013 
        Observer, 
 
 
 

                Tina Stiyani 
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CATATAN LAPANGAN 
Selama Pembelajaran Bahasa Jawa Keterampilan Menulis Narasi Berbahasa Jawa 

Melalui Model Picture And Picture 
Siklus 3 

 
Ruang Kelas : II (dua) 
Nama Guru : Anggun Dias Kusumawardani 
Hari/tanggal : Sabtu, 13 April 2013 
Pukul  : 07.00-08.15 WIB 
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Tema  : Senang Bekerja 

Bel masuk berbunyi, siswa kelas II memasuki kelas dengan tertib dan duduk 

di tempat duduk masing-masing. Guru memberikan salam kemudian meminta ketua 

kelas untuk memimpin doa dan mengecek kehadiran siswa. Guru melakukan 

apersepsi dengan melakukan tanya jawab tentang materi yang dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya kemudian mengkaitkannya dengan tema yang akan dipelajari. 

Guru menunujukkan video tentang kenampakan matahari dan melakukan tanya jawab 

mengenai kenampakan matahari di sore hari. Setelah itu, guru memberikan gambar-

gambar yang berhubungan dengan sikap senang bekerja. Guru meminta siswa untuk 

membentuk kelompok dan guru membagikan LKS pada setiap kelompok. Guru 

menjelaskan tugas yang harus dikerjakan siswa dan berkeliling untuk memantau 

diskusi siswa. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan, guru meminta 

perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Guru memberikan 

penghargaan bagi siswa yang aktif mengikuti pelajaran dan bertanya pada siswa 

apakah masih ada materi yang belum dipahami siswa. Guru menunjukkan gambar-

gambar yang berhubungan dengan senang bekerja dan melakukan tanya jawab untuk 

membuat simpulan. Setelah membuat simpulan guru memberikan soal evaluasi. Guru 

memberikan salam penutup dan memberikan motivasi pada siswa agar lebih rajin 

belajar. 

Semarang, 13 April 2013 
        Observer 
 
 
             

        Tina Stiyani 
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Silabus Pembelajaran Bahasa Jawa Kelas II Semester 2 Siklus 1 

 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu Sarana dan Sumber Penilaian 
4. Mampu 
mengungkapkan 
pikiran / perasaan 
secara tertulis dalam 
berbagai ragam bahasa  
Jawa sesuai unggah - 
ungguh.   

 

4.1 Menulis 
kegiatan sehari - 
hari. 
.    
 

1. Menulis kegiatan 
sehari-hari yang 
didektekan guru. 

2. Menebak gambar 
yang sesuai 
dengan kalimat 
yang diutarakan 
guru. 

 

1. Guru memberikan sedikit 
penjelasan tentang materi 
kenampakan matahari di 
pagi hari 

2. Guru memberikan beberapa 
gambar yang berhubungan 
sikap disiplin 

3. Guru dan siswa tanya jawab 
mengenai gambar dan 
pengertian disiplin. 

4. Guru membentuk kelompok 
diskusi dan membagikan LKS 
pada tiap kelompok. 

5. Siswa mengurutkan gambar 
dan membuat cerita 
berdasarkan gambar. 

6. Siswa mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok. 

7. Guru bertanya pada siswa 
alasan pengurutan gambar dan 
menanamkan konsep materi. 

8. Guru dan siswa membahas 
hasil diskusi.  

9. Guru dan peserta didik 
melakukan refleksi dan 
merumuskan kesimpulan. 

10. Evaluasi. 

2x35 menit 1. Buku paket 
bahasa Jawa SD 
Kelas II 

2. BSE IPA SD 
Kelas II karya 
Heri Sulistyanto 

3. BSE PKn SD 
Kelas II 
 

Jenis  tes  : Tes 
tertulis 
  
Bentuk tes : 
uraian 
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      JARINGAN 
TEMA
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Siklus I 

 
Nama Sekolah  :    SD Negeri Gunungpati 02 Semarang 
Tema   :    Kedisiplinan 
Mata Pelajaran :    Bahasa  Jawa, IPA, dan PKn 
Kelas / Semester :    II (Dua) / 2 (Dua) 
Alokasi Waktu :    2 × 35 menit ( 1 × pertemuan ) 
   

I. Standar Kompetensi 

Bahasa Jawa 

Menulis: 

4 . Mampu mengungkapkan pikiran / perasaan secara tertulis dalam berbagai 

ragam bahasa  Jawa sesuai unggah - ungguh.        

IPA 

4. Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari. 

PKn 

4. Menampilkan nilai Pancasila 

II. Kompetensi Dasar 

Bahasa Jawa 

4.1.  Menulis kegiatan sehari - hari. 

IPA 

4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi, siang, dan sore hari. 

PKn 

4.2 Melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja dalam kegiatan sehari-

hari. 

III. Indikator 

Bahasa Jawa 

1. Menulis kegiatan sehari-hari yang dibacakan guru. 

2. Menebak gambar yang sesuai dengan kalimat yang diutarakan guru. 

IPA 

1. Menyebutkan kenampakan matahari di pagi hari. 

PKn  

1. Menyebutkan arti dari disiplin 
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2. Memberikan contoh perilaku disiplin dalam kegiatan sehari-hari minimal dua contoh 

perilaku. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah menyimak cerita kegiatan sehari-hari yang dibacakankan guru, siswa dapat 

menulis narasi berbahasa Jawa dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menebak gambar yang sesuai dengan kalimat yang 

diutarakan guru dengan tepat. 

3. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan kenampakan matahari di pagi hari 

dengan benar. 

4. Dengan mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan arti disiplin 

dengan benar. 

5. Melaui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan minimal dua contoh perilaku 

disiplindalam kegiatan sehari-hari dengan tepat. 

Karakter siswa yang diharapkan adalah : kecermatan, keberanian, kerja sama, dan 

kedisiplinan. 

V. Materi ajar 

1. Kegiatan sehari-hari anak yaitu kegiatan di rumah 

2. Kenampakan matahari di pagi hari 

3. Contoh perilaku disiplin 

VI. Metode Pembelajaran 

1. Model Picture and Picture 

2. Ceramah 

3. Tanya jawab 

4. Diskusi 

VII.  Kegiatan Pembelajaran 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

2. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Apersepsi: guru bertanya kepada siswa pukul berapa siswa bangun tidur, 

kemudian memberikan pertanyaan mengenai kenampakan matahari di pagi hari. 
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Setelah itu guru bertanya apa saja yang dilakukan siswa sebelum berangkat 

sekolah dan mengaitkan jawaban siswa dengan kedisiplinan. 

b. Guru menulis tema di papan tulis 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. 

3. Kegiatan inti (40 menit) 

a. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk menyebutkan contoh perilaku 

disiplin. (Eksplorasi) 

b. Siswa beberapa gambar kegiatan seorang anak sebelum berangkat sekolah secara 

acak kemudian melakukan tanya jawab berdasarkan gambar. (Eksplorasi) 

c. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok kemudian membagikan lembar 

kerja siswa. (Elaborasi) 

d. Siswa disuruh untuk menyusun gambar-gambar tersebut menjadi sebuah gambar 

yang runtut beserta alasan penyusunannya. (Elaborasi) 

e. Salah satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi. (Konfirmasi) 

f. Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang menjadi perwakilan kelompok. 

(Konfirmasi) 

g. Setelah gambar tersusun dengan benar siswa diminta untuk menulis narasi 

berbahasa Jawa yang dibacakankan oleh guru . (Elaborasi) 

h. Siswa diminta menunjukan gambar yang sesuai dengan kalimat yang 

dibacakankan guru. (Eksplorasi) 

i. Beberapa siswa membacakan hasil karangannya di depan kelas. (Konfirmasi) 

j. Guru memberikan penghargaan pada kelompok dan siswa yang aktif dalam 

pembelajaran. (Konfirmasi) 

k. Guru memberikan umpan balik kepada siswa. (Konfirmasi) 

l. Guru menyelesaikan masalah yang belum terpecahkan. (Konfirmasi) 

m. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar semakin aktif dalam 

pembelajaran. (Konfirmasi) 

4. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari bersama-sama. 

b. Guru memberikan evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa. 

c. Guru melakukan tindak lanjut untuk siklus kedua. 

d. Guru menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

e. Guru menutup pelajaran. 
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VIII. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 

1. Sumber Belajar 

a. Bagi siswa 

Buku Seneng Basa Jawa Kanggo SD/MI Kelas II karya Sawukir dkk, BSE IPA 

SD Kelas II karya Sjaeful Anwar dan Cucu Suhendar, dan BSE PKn SD Kelas 

II karya Sajari dan Suharto 

b. Bagi guru 

Buku cooperative learning karangan Agus Suprijono, kurikulum 2006, dan 

tandar Isi dan Proses 

2. Media Pembelajaran 

a. LKS 

b. Gambar kegiatan siswa setelah bangun tidur dan saat mengikuti upacara. 

IX. Penilaian Hasil Belajar 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : dilakukan saat apersepsi 

b. Tes proses : saat kegiatan tanya jawab  

c. Tes akhir  : evaluasi yang dilakukan pada akhir pembelajaran 

2. Jenis tes 

a. Lisan : saat KBM 

b. Tertulis : saat formatif 

3. Bentuk tes : uraian  

4. Alat tes : soal evaluasi dan lembar kerja. 

Nilai =  x 100 

         

       Semarang, 27 Maret 2013 

Kolaborator       Peneliti, 

           

 

 

A.N. Suprapti, S.Pd.     Anggun Dias Kusumawardani 

NIP 195602011978022005   NIM.1401409201 
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Bahan Ajar 

A. Bahasa Jawa 

Nulis crita kegiatan padinan miturut gambar 
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Ani Bocah Disiplin 

Ani anak sing disiplin. Jam limo esuk ani wis tangi. Ora lali nglempit kemul karo 

nata kasur. banjur shalat subuh berjamaah karo keluwargane. Sak bubare shalat,  Ani 

adus lan salin sragam sekolah. Kanggo miwiti kegiatan, saben esuk Ani lan keluwargane 

rutin sarapan bareng. Amarga wis jam setengah pitu Ani pamitan bapak ibu budhal 

sekolah. 

Gambar 2 

  

  
 

 

       



174 
 

 
 

Disiplin Ing Sekolah 

Srengenge esuk krasa anget ning awak. Budi mangkat sekolah bareng kanca-kancane 

numpak sepeda. Tekane ning sekolah budi lan kancane banjur melu upacara dino senin 

kanthi tertib. Sakbubare upacara, bocah kelas loro baris ning ngarep kelas salaman karo 

bu guru banjur sinau basa Jawa. 

B. IPA 
Kenampakan matahari di pagi hari 

ayo perhatikan gambar berikut 

keadaan apakah yang ditunjukkan 

gambar disamping. 

gambar tersebut menunjukkan keadaan 
saat matahari terbit 
matahari terbit dari arah timur 
kemanakah arah bayangan benda yang 
terbentuk 
ayo perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 bayangan benda pada pagi hari mengarah 
ke barat 
ukuran panjangnya lebih panjang dari 
tinggi benda aslinya 
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C. PKn 
Kedisiplinan 
disiplin adalah sikap selalu menaati peraturan 
disiplin dimulai dari diri sendiri  
disiplin diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang teratur 
disiplin kita lakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat 

5. Disiplin di rumah 
kegiatan sehari hari harus dilakukan dengan teratur 
untuk itu perlu adanya jadwal kegiatan 
jadwal kegiatan berguna untuk mengatur waktu 
sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi 
anak yang baik melakukan kegiatan sehari hari sesuai dengan jadwal yang 
dibuat 
waktu diatur sesuai kebutuhan 
waktu belajar digunakan sebaik baiknya untuk belajar 
waktu bermain digunakan untuk bermain 
pengaturan waktu yang baik sangat menguntungkan diri sendiri 
pengaturan waktu yang baik sangat menguntungkan diri sendiri 

6. Disiplin di sekolah 
setiap hari senin di sekolah diadakan upacara bendera 
diadakan untuk melatih kedisiplinan 
disiplin berpakaian 

disiplin masuk sekolah 

disiplin belajar 

bapak kepala sekolah memberikan amanat untuk mencapai cita cita harus disiplin di 

rumah dan disiplin di sekolah 

disiplin artinya kalian harus menaati peraturan yang ada  

di mana pun tempatnya ada aturan atau tata tertib 

aturan itu harus ditaati 

jika semua orang menaati aturan maka hidup ini akan teratur dan tenteram 

di sekolah tata tertib harus ditaati apabila melanggar tata tertib akan mendapat 

hukuman 

tata tertib sekolah harus ditaati semua warga sekolah. 
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Lembar Kerja Siswa 
 

Nama Kelompok: 
1.  ………….. 
2. ………….. 
3. ………….. 
4. ………….. 

 
Gambar-gambar ing ngisor iki dhapuken dadi gambar-gambar kang trep banjur tulisen crita 

miturut kang dibacakanke guru!  
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Kisi-Kisi Soal 

Siklus 1 

Sekolah  : SD Negeri Gunungpati 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : II/2  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 4 . Mampu mengungkapkan pikiran / perasaan secara tertulis 

dalam berbagai ragam bahasa  Jawa sesuai unggah - ungguh.    

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok Indikator 

Penilaian 
Ranah Teknik 

Penilaian 
Bentuk 

Instumen 
4.1.  

Menulis 

kegiatan 

sehari - 

hari. 

Menulis 

narasi 

berbaha

sa Jawa 

1. Menulis 

kegiatan 

sehari-hari 

yang 

dibacakan 

guru. 

2. Menebak 

gambar yang 

sesuai dengan 

kalimat yang 

diutarakan 

guru. 

 

Tes 

tertulis 

uraian C1 dan 

C3 
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Evaluasi 

 

 

 

 

 

Gambar-gambar ing ngisor iki dhapuken dadi gambar-gambar kang urut banjur tulisen crita  

kang diwacakake guru! 

  

  
 

                            

 

 

 

 

Nama : 

Absen : 

Kelas : 
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Silabus Pembelajaran Bahasa Jawa Kelas II Semester 2 Siklus 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu Sarana dan Sumber Penilaian 
4. Mampu 
mengungkapkan 
pikiran / perasaan 
secara tertulis dalam 
berbagai ragam bahasa  
Jawa sesuai unggah - 
ungguh.   

 

4.1 Menulis 
kegiatan sehari - 
hari. 
.    
 

1. Menulis 
kegiatan 
sehari-hari 
dengan kalimat 
yang 
sederhana. 

1. Guru memberikan sedikit 
penjelasan tentang materi 
kenampakan matahari di siang 
hari dengan menggunakan 
video. 

2. Guru memberikan beberapa 
gambar yang berhubungan 
sikap jujur dan melakukan 
tanya jawab mengenai contoh 
sikap jujur. 

3. Guru membentuk kelompok 
diskusi dan membagikan LKS 
pada tiap kelompok. 

4. Siswa mengurutkan gambar 
dan membuat cerita 
berdasarkan gambar. 

5. Siswa mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok. 

6. Guru bertanya pada siswa 
alasan pengurutan gambar dan 
menanamkan konsep materi. 

7. Guru dan siswa membahas 
hasil diskusi.  

8. Guru dan peserta didik 
melakukan refleksi dan 
merumuskan kesimpulan. 

9. Evaluasi. 

2x35 menit 1. Buku paket 
bahasa Jawa SD 
Kelas II 

2. BSE IPA SD 
Kelas II karya 
Heri Sulistyanto 

3. BSE PKn SD 
Kelas II 

4. Video 
kenampakan 
matahari 

 

Jenis  tes  : Tes 
tertulis 
  
Bentuk tes : 
uraian 

 
 

Lampiran 20 
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       JARINGAN TEMA 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Siklus II 

Nama Sekolah  :    SD Negeri Gunungpati 02 Semarang 
Tema   :    Kejujuran  
Mata Pelajara  :    Bahasa  Jawa, IPA, dan PKn 
Kelas / Semester :    II (Dua) / 2 (Dua) 
Alokasi Waktu :    2 × 35 menit ( 1 × pertemuan ) 

  

I. Standar Kompetensi 

Bahasa Jawa 

Menulis: 

4. Mampu mengungkapkan pikiran / perasaan secara tertulis dalam berbagai 

ragam bahasa  Jawa sesuai unggah - ungguh.        

IPA 

4. Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-

hari. 

PKn 

4. Menampilkan nilai Pancasila 

II. Kompetensi Dasar 

Bahasa Jawa 

4.1. Menulis kegiatan sehari - hari. 

IPA 

4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi, siang, dan sore hari. 

PKn 

4.2 Melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja dalam kegiatan 

sehari-hari. 

III. Indikator 

Bahasa Jawa 

1. Menulis kegiatan sehari-hari dengan kalimat yang sederhana. 

IPA 

1. Menyebutkan kenampakan matahari di siang hari. 
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PKn  

1. Menyebutkan arti jujur. 

2. Memberikan contoh perilaku jujur dalam kegiatan sehari-hari minimal dua 

contoh. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menulis kegiatan sehari-hari sesuai 

gambar dengan kalimat yang sederhana secara tepat. 

2. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan arti jujur dengan 

benar. 

3. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan kenampakan matahari 

di siang hari dengan benar. 

4. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan minimal 

dua contoh perilaku jujur dalam kegiatan sehari-hari dengan tepat. Karakter 

siswa yang diharapkan adalah : kecermatan, keberanian, kerja sama, dan 

kejujuran. 

V. Materi ajar 

1. Kegiatan sehari-hari anak yaitu kegiatan di sekolah 

2. Kenampakan matahari di siang hari 

3. Contoh perilaku jujur 

VI. Metode Pembelajaran 

1. Model Picture and Picture 

2. Ceramah 

3. Tanya jawab 

4. Diskusi 

VII.  Kegiatan Pembelajaran 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 
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2. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Apersepsi: bertanya tentang materi yang lalu dan mengkaitkan dengan 

pembelajaran. 

b. Guru menulis tema di papan tulis 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. 

3. Kegiatan inti (40 menit) 

a. Guru memutarkan video kenampakan matahari kemudian melakukan 

tanya jawab tentang kenampakan matahari di siang hari. (Eksplorasi) 

b. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk menyebutkan contoh 

perilaku jujur. (Eksplorasi) 

c. Siswa diberikan beberapa gambar kegiatan seorang anak di sekolah secara 

acak kemudian melakukan tanya jawab berdasarkan gambar. (Eksplorasi) 

d. Guru membentuk kelompok kemudian membagikan lembar kerja siswa. 

(Elaborasi) 

e. Siswa disuruh untuk menyusun gambar-gambar tersebut menjadi sebuah 

gambar yang runtut beserta alasan penyusunannya. (Elaborasi) 

f. Salah satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi. 

(Konfirmasi) 

g. Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang menjadi perwakilan 

kelompok. (Konfirmasi) 

h. Setelah gambar tersusun dengan benar siswa diminta untuk menulis narasi 

berbahasa Jawa dengan cara mengisi teks rumpanng dengan pilihan kata 

yang tersedia . (Elaborasi) 

i. Beberapa siswa membacakan hasil karangannya di depan kelas. 

(Konfirmasi) 

j. Guru memberikan penghargaan pada kelompok dan siswa yang aktif 

dalam pembelajaran. (Konfirmasi) 

k. Guru memberikan umpan balik kepada siswa. (Konfirmasi) 

l. Guru menyelesaikan masalah yang belum terpecahkan. (Konfirmasi) 
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m. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar semakin aktif dalam 

pembelajaran. (Konfirmasi) 

4. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari bersama-sama. 

b. Guru memberikan evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa. 

c. Guru melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi siswa. 

d. Guru menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

e. Guru menutup pelajaran dan berdoa. 

VIII. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 

1. Sumber Belajar 

a. Bagi siswa 

1) Buku paket bahasa Jawa SD Kelas II 

2) BSE PKn SD Kelas II 

3) BSE IPA SD Kelas II 

b. Bagi guru 

1) Buku pegangan 

2) Kurikulum 2006 

3) Standar Isi dan Proses 

2. Media Pembelajaran 

a. LKS 

b. Gambar siswa yang sedang mengikuti ulangan harian dansiswa 

menemukan dompet. 

IX. Penilaian Hasil Belajar 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal : saat apersepsi 

b. Tes proses : tanya jawab saat pembelajaran 

c. Tes akhir : evaluasi pada akhir pembelajaran 

2. Jenis tes 

a. Lisan  : saat KBM 

b. Tertulis : saat formatif 
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3. Bentuk tes : uraian  

4. Alat tes : soal evaluasi dan lembar kerja. 

Nilai =  x 100 

          

 

       Semarang, 10 April 2013 

Kolaborator      Peneliti, 

           

 

 

A.N. Suprapti, S.Pd.    Anggun Dias Kusumawardani 

NIP 195602011978022005   NIM.1401409201 
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Bahan Ajar 

A. Bahasa Jawa 
Jangkepi crita miturut gambar. 
Gambar 1 
 

 
 

 
 

 

Ulangan Basa Jawa 

 
Salsa lan kancane mangkat sekolah luwih gasik amarga dino iki kelas loro 

arep ana ulangan basa Jawa. Salsa bocah sing jujur, ora tau nurun garapane 

kancane amarga bengine deweke wis sinau. Wektu sejam, Salsa lan kancane 

banjur metu kelas nunggu garapane dikoreksi bu guru. Sawetara bu guru nempel 

hasil ulangan ning papan. Salsa oleh nilai sanga. 
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Gambar 2 

 
 
 
 

Nemu Dompet 

Saiki wis jam 11 jatahe kelas loro budhal sekolah. Didi karo Riko mulih 

bareng. Ing dalan, Didi weruh dompet ning pinggir dalan. Lingak linguk ora ana 

wong, dompet iku banjur dijupuk Didi. Sakwise ditileki, Didi banjur cepet-cepet 

marani alamat sing ana ning ktp. Tekane omahe bu Rani, Didi banjur mbaleke 

dompet sing ditemokake. Bu Rani seneng banget amarga dompete ketemu lan 

matur suwun karo Didi wis mbalekake dompete. 

B. IPA 
Kenampakan matahari di siang hari 
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kedudukan matahari tepat siang hari adalah di atas kita 
oleh karena itu tidak terlihat ada bayangan karena bayangan benda tepat di bawah 
kita 
semakin siang posisi matahari semakin tinggi 
semakin siang matahari semakin terang 
panas matahari semakin menyengat 
pukul dua belas siang matahari berada di tempat tertinggi 
posisi matahari tepat di atas kepala 
saat itu disebut tengah hari 
saat tengah hari matahari bersinar sangat terik 
aku bisa kepanasan, aku bisa berkeringat 

C. PKn 
Kejujuran 
kejujuran adalah sikap yang mencerminkan satu kata dan perbuatan 
artinya ucapannya sama dengan perbuatannya 
orang yang jujur selalu berkata benar tidak berbohong dan apa adanya 
orang jujur dapat dipercaya 
orang jujur disukai banyak orang 
jujur dalam perkataan juga jujur dalam perbuatan 
jujur dalam perbuatan misalnya: 
ketika kamu terlambat sekolah, maka kamu harus jujur pada guru di sekolah 
kamu terlambat tiba di sekolah karena kesiangan bangun tidur, 
dan jangan membuat alasan lainnya 
apabila kamu menemukan dompet di jalan, 
maka kamu harus mengembalikannya pada si pemilik dompet atau pada gurumu 
kamu juga bisa melapor ke kantor polisi. 
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Lembar Kerja Siswa 

Nama kelompok: 
1. ………………. 
2. ………………. 
3. ………………. 
4. ………………. 
Gambar-gambar ing ngisor iki dhapuken dadi gambar-gambar kang urut banjur 

isenana titik-titik kang trep kanthi milih jawaban kang kasedhiyakake. 

Ulangan Basa Jawa 
Salsa lan kancane mangkat sekolah luwih gasik …… dino iki kelas loro arep 

ana ….. basa Jawa. Salsa bocah sing ……. , ora tau nurun garapane kancane amarga 
bengine deweke wis …... Wektu sejam, Salsa lan kancane banjur metu kelas …… 
garapane dikoreksi bu guru. Sawetara bu guru nempel …… ulangan ning papan. 
Salsa oleh nilai sanga. 

 
 
 

 

 

jujur  sinau 

hasil  amarga 

ulangan 

nunggu 
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Kisi-Kisi Soal 

Siklus 2 

Sekolah  : SD Negeri Gunungpati 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : II/2  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 4 . Mampu mengungkapkan pikiran / perasaan secara tertulis 

dalam berbagai ragam bahasa  Jawa sesuai unggah - ungguh.    

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok Indikator 

Penilaian 
Ranah Teknik 

Penilaian 
Bentuk 

Instumen 
4.1.  

Menulis 

kegiatan 

sehari - 

hari. 

Menulis 

narasi 

berbaha

sa Jawa 

1. Menulis 

kegiatan 

sehari-hari 

dengan 

kalimat 

yang 

sederhana. 
. 

 

Tes 

tertulis 

Uraian   C3 
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Evaluasi 

 

Gambar-gambar ing ngisor iki dhapuken dadi gambar-gambar kang urut banjur gawe 

crito miturut gambare. 
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Silabus Pembelajaran Bahasa Jawa Kelas II Semester 2 Siklus 3 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu Sarana dan Sumber Penilaian 
4. Mampu 
mengungkapkan 
pikiran / perasaan 
secara tertulis dalam 
berbagai ragam bahasa  
Jawa sesuai unggah - 
ungguh.   

 

4.1 Menulis 
kegiatan sehari - 
hari. 
.    
 

1. Menulis kegiatan 
sehari-hari 
berdasarkan 
gambar dengan 
memperhati-kan 
tanda baca.  

1. Guru memberikan sedikit 
penjelasan tentang materi 
kenampakan matahari di sore 
hari. 

2. Guru memberikan beberapa 
gambar yang berhubungan 
sikap senang bekerja. 

3. Guru membentuk kelompok 
diskusi dan membagikan LKS 
pada tiap kelompok. 

4. Siswa mengurutkan gambar 
dan membuat cerita 
berdasarkan gambar. 

5. Siswa mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok. 

6. Guru bertanya pada siswa 
alasan pengurutan gambar dan 
menanamkan konsep materi. 

7. Guru dan siswa membahas 
hasil diskusi.  

8. Guru dan peserta didik 
melakukan refleksi dan 
merumuskan kesimpulan. 

9. Evaluasi. 

2x35 menit 1) Buku paket 
bahasa Jawa SD 
Kelas II 

2) BSE IPA SD 
Kelas II karya 
Heri Sulistyanto 

3) BSE PKn SD 
Kelas II 

4) Video 
kenampakan 
matahari 

 

Jenis  tes  : Tes 
tertulis 
  
Bentuk tes : 
uraian 

 
 

Lampiran 23 
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JARINGAN TEMA 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus III 

Nama Sekolah  : SD Negeri Gunungpati 02 Semarang 

Tema   : Senang bekerja   

Mata Pelajaran : Bahasa  Jawa, IPA, dan PKn 

Kelas / Semester : II (Dua) / 2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 2 × 35 menit ( 1 × pertemuan )  

I. Standar Kompetensi 

Bahasa Jawa 

Menulis: 

4 . Mampu mengungkapkan pikiran / perasaan secara tertulis dalam berbagai 

ragam bahasa  Jawa sesuai unggah - ungguh.        

IPA 

4. Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari. 

PKn 

4. Menampilkan nilai Pancasila 

II. Kompetensi Dasar 

Bahasa Jawa 

4.1 Menulis kegiatan sehari - hari. 

IPA 

4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi, siang, dan sore hari. 

PKn 

4.2 Melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja dalam kegiatan 

sehari-hari. 

III. Indikator 

Bahasa Jawa 

1. Menulis kegiatan sehari-hari berdasarkan gambar dengan memperhatikan tanda baca. 

IPA 

1. Menyebutkan kenampakan matahari di sore hari. 

 

PKn  

Lampiran 25 
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1. Memberikan contoh perilaku senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari minimal dua 

contoh. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan diberi gambar, siswa dapat menulis kegiatan sehari-hari sesuai gambar 

dengan benar. 

2. Dengan diputarkan video, siswa dapat menyebutkan kenampakan matahari di 

sore hari dengan benar. 

3. Dengan gambar, siswa dapat menyebutkan minimal dua contoh perilaku senang 

bekerja dalam kegiatan sehari-hari dengan tepat. 

Karakter siswa yang diharapkan adalah : kecermatan, keberanian, kerja sama, dan 

tanggung jawab. 

V. Materi ajar 

1. Kegiatan sehari-hari anak yaitu kegiatan di rumah 

2. Kenampakan matahari di sore hari 

3. Contoh perilaku senang bekerja 

VI. Metode Pembelajaran 

1. Model Picture and Picture 

2. Ceramah 

3. Tanya jawab 

4. Diskusi 

VII.  Kegiatan Pembelajaran 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

2. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Apersepsi: tanya jawab dengan siswa berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan 

siswa di rumah. 

b. Guru menulis tema di papan tulis 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. 

 

3. Kegiatan inti (40 menit) 
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a. Siswa ditunjukkan sebuah video kenampakan matahari kemudian melakukan 

tanya jawab mengenai kenampakan matahari di sore hari. 

b. Siswa diberikan beberapa gambar kegiatan seorang anak yang sedang melakukan 

pekerjaan rumah secara acak kemudian melakukan tanya jawab berdasarkan 

gambar. (Eksplorasi) 

c. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok kemudian membagikan lembar 

kerja siswa. (Elaborasi) 

d. Siswa diminta untuk menyusun gambar-gambar tersebut menjadi sebuah gambar 

yang runtut beserta alasan penyusunannya. (Elaborasi) 

e. Salah satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi. (Konfirmasi) 

f. Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang menjadi perwakilan kelompok. 

(Konfirmasi) 

g. Setelah gambar tersusun dengan benar siswa diminta untuk membuat narasi 

berbahasa Jawa dengan mengurutkan kalimat acak. (Elaborasi) 

h. Beberapa siswa membacakan hasil karangannya di depan kelas. (Konfirmasi) 

i. Guru memberikan penghargaan pada kelompok dan siswa yang aktif dalam 

pembelajaran. (Konfirmasi) 

j. Guru memberikan umpan balik kepada siswa. (Konfirmasi) 

k. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk menyebutkan contoh perilaku 

senang bekerja. (Eksplorasi) 

l. Guru menyelesaikan masalah yang belum terpecahkan. (Konfirmasi) 

m. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar semakin aktif dalam 

pembelajaran. (Konfirmasi) 

4. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari bersama-sama. 

b. Guru memberikan evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa. 

c. Guru melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi siswa. 

d. Guru menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

e. Guru menutup pelajaran dan berdoa. 

VIII. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 

1. Sumber Belajar 

a. Bagi siswa 

5) Buku paket bahasa Jawa SD Kelas II 
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6) BSE IPA SD Kelas II karya Heri Sulistyanto 

7) BSE PKn SD Kelas II 

b. Bagi guru 

1) Buku pegangan 

2) Kurikulum 2006 

3) Standar Isi dan Proses 

2. Media Pembelajaran 

a. LKS 

b. Gambar kegiatan siswa merawat tanaman, menyapu halaman, dan mencuci 

piring. 

c. Video pembelajaran tentang kenampakan alam 

IX. Penilaian Hasil Belajar 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal : saat apersepsi 

b. Tes proses : tanya jawab saat pembelajaran 

c. Tes akhir : evaluasi pada akhir pembelajaran 

2. Jenis tes 

a. Lisan  : saat KBM 

b. Tertulis  : saat formatif 

3. Bentuk tes : uraian  

4. Alat tes : soal evaluasi dan lembar kerja. 

 

Nilai =  x 100 

          

Semarang, 13 April 2013 
Kolaborator      Peneliti, 

           
 
 

A.N. Suprapti, S.Pd.    Anggun Dias Kusumawardani 
NIP 195602011978022005    NIM.1401409201 
 

Bahan Ajar 
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A. Bahasa Jawa 

Gawe crita miturut gambar. 

Gambar 1 

 

Reresik Omah 

Doni saiki kelas loro sd. Dheweke kagolong bocah sregep. Sregep sinau uga sregep 

ngrewangi bapak ibune ning ngomah. Saben sore, Doni nyapu latar omahe sing akeh 

larahan. Doni nyapu nganti resik banjur larahane dibuang ning tempat sampah. Sak 

iki omahe Doni katon resik lan asri. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 
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Ngrumati Tanduran 

Sore-sore nembe dolanan, Santi lan Adi melas weruh tanduran ning ngarep omahe 

pada layu arep mati. Santi lan Adi banjur jupuk banyu kanggo nyirami lan gunting 

kanggo motong godhong garing. Saben sore Santi lan Adi gantiyan nyiram tandurane 

uga ora lali diwenehi pupuk ben tambah subur. Saiki tandurane katon seger, 

kembange pada mekar lan akeh kupu-kupu sing teka. Santi lan Adi saiki sregep 

ngrumati tanduran. 

 

 

 

 

B. IPA 
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Kenampakan matahari di sore hari 

 

pada sore hari matahari sudah condong ke arah barat 
bayangan terlihat panjang 
sinar matahari tidak terasa panas lagi 
warna matahari berwarna kekuning kuningan 
sebentar lagi matahari akan tenggelam 
perlahan lahan hari pun menjadi gelap 
mahatari terbenam tanda malam mulai tiba 
bulan muncul menggantikan matahari 
cahaya bulan redup dan tidak panas 

C. PKn 
Senang bekerja 
rajin bekerja sebaiknya dimulai sejak kecil 
di rumah kita mendapat pelatihan dari orang tua 
bapak ibu senang dengan anak yang rajin 
banyak pekerjaan yang dapat dilakukan 
membantu pekerjaan ibu diawali dari yang ringan 
contohnya menyapu lantai membersihkan meja 
mencuci piring dan lain lain 
pekerjaan itu kelihatan ringan jika tidak sungguh sungguh terasa berat 
kita harus melakukannya setiap hari 
kita lakukan dengan senang hati 
kita meringankan pekerjaan orang tua 
 

 
 
 
 
 
 

Lembar Kerja Siswa 
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Nama kelompok: 
1. …………………. 
2. …………………. 
3. …………………. 
4. …………………. 
Gambar-gambar ing ngisor iki dhapuken dadi crita sing runtut banjur dhapuken ukara-
ukarane miturut gambar. 

 
Dhapuken ukarane dadi ukara-ukara kang runtut miturut gambar. 

Reresik Omah 

1. Doni nyapu nganti resik banjur larahane dibuang ning tempat sampah lan 

diobong. 

2. Sregep sinau uga sregep ngrewangi bapak ibune ning ngomah. 

3. Doni saiki kelas loro sd. 

4. Saben sore, Doni nyapu latar omahe sing akeh larahan.  

5. Dheweke kagolong bocah sregep.  

6. Sak iki omahe Doni katon resik lan asri. 

 

 

 

 

Kisi-Kisi Soal 
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Siklus 3 

Sekolah  : SD Negeri Gunungpati 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : II/2  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 4 . Mampu mengungkapkan pikiran / perasaan secara tertulis 

dalam berbagai ragam bahasa  Jawa sesuai unggah - ungguh.    

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok Indikator 

Penilaian 
Ranah Teknik 

Penilaian 
Bentuk 

Instumen 
4.1.  

Menulis 

kegiatan 

sehari - 

hari. 

Menulis 

narasi 

berbaha

sa Jawa 

1. Menulis 

kegiatan 

sehari-hari 

berdasarkan 

gambar 

dengan 

memperhatika

n tanda baca. 

 

Tes 

tertulis 

uraian  C3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nama : 
Absen : 
Kelas : 



138 
 

 
 

 

 

Evaluasi 

Gambar-gambar ing ngisor iki dhapuken dadi crita sing runtut banjur gawe crito miturut 

gambare. 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Ketuntasan Belajar 

Lampiran 26 
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Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) pada setiap mata pelajaran adalah 

sebagai berikut: 

b.  Kelas II (Dua) 

No Mata Pelajaran SKBM 
Smt I Smt II Ket 

1 Pendidikan Agama 70 70  

2 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 68 68  

3 Bahasa Indonesia 68 68  

4 Matematika 65 65  

5 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 68 68  

6 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 65 65  

7 Seni Budaya dan Ketrampilan 70 70  

8 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 70 70  

9 Muatan Lokal: - - - 

 a. Bahasa Jawa 67 67  

 b. KPDL - -  

 c. Bahasa Inggris 65 65  

 JUMLAH 676 676  

 RATA-RATA 67,6 67,6  

Tabel 5: Standar Ketuntasan Belajar Minimal Kelas II 

 

Semarang, 18 April 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 27 
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Dokumentasi Proses Pembelajaran 

Lampiran 28 
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Foto 1. Guru mempersiapkan siswa untuk belajar 

 
Foto 2. Guru melakukan apersepsi 

 
Foto 3. Guru menerangkan materi melalui video 
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Foto 4. Guru menunjukkan gambar yang berhubungan dengan sikap senang bekerja 

 
Foto 5. Guru membimbing siswa dalam membentuk kelompok 

 
Foto 6. Siswa mengerjakan LKS 
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Foto 7. Guru membimbing diskusi kelompok 

 
Foto 8. Guru menyuruh siswa mengurutkan gambar 

 
Foto 9. Siswa membacakan hasil diskusi 
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Foto 10. Guru memberikan penghargaan pada siswa 

 
Foto 11. Guru menunjukkan urutan gambar yang benar kemudian bertanya pada 

siswa alasan pengurutan gambar 

 
Foto 12. Guru menanamkan konsep materi 
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Foto 13. Guru melakukan refleksi dan membuat simpulan pembelajaran 

 
Foto 14. Siswa mengerjakan evaluasi 

 

 

 

 

 

 


