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ABSTRAK 

Ikhwanti, Dina. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Huruf Jawa dengan 

Menggunakan Media Flanacaraka pada Siswa Kelas IV SDN Babakan 

01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dra. Sri Prastiti Kusuma A., dan pembimbing II: Drs. 

Widodo, M.Pd. 

 

Kata kunci : keterampilan menulis huruf Jawa, media flanacaraka 

 

Keterampilan menulis huruf Jawa merupakan salah satu kompetensi dasar 

yang ada pada Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa untuk 

Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI Provinsi Jawa Tengah. Kompetensi menulis 

huruf Jawa tersebut diharapkan mampu memberi manfaat yang maksimal bagi 

siswa yaitu menambah pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menulis aksara 

Jawa berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Namun, kenyataannya selama ini 

pelaksanaan kompetensi menulis huruf Jawa di sekolah masih kurang maksimal. 

Hal ini disebabkan karena belum ditemukan adanya media yang inovatif yang 

dapat meningkatkan semangat belajar siswa dalam menulis huruf Jawa. 

Penggunaan media dalam pembelajaran menulis huruf Jawa perlu diterapkan 

untuk meningkatkan semangat belajar siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara optimal. 

Masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana peningkatan keterampilan 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka pada siswa kelas IV 

SDN Babakan 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal? (2) bagaimana perubahan 

perilaku siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal 

terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka? Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan peningkatan 

keterampilan menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka pada 

siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, (2) 

mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kecamatan 

Kramat Kabupaten Tegal terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu siklus I dan siklus II. 

Masing-masing siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu peningkatan keterampilan menulis 

huruf Jawa dan media flanacaraka. Pengumpulan data pada tahap prasiklus 

menggunakan daftar nilai yang diperlihatkan oleh guru, sedangkan pada siklus I 

dan siklus II menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik nontes yang digunakan 

adalah observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 

dengan dua cara yaitu kuantitatif dan kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menggunakan media 

flanacaraka, keterampilan menulis huruf Jawa pada siswa kelas IV SDN Babakan 

01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal mengalami peningkatan. Kondisi awal 
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(prasiklus) nilai rata-rata siswa mencapai 59,5. Rata-rata siswa mengalami 

peningkatan pada siklus I yaitu 63,07. Nilai rata-rata klasikal dari prasiklus ke 

siklus I meningkat sebesar 6%. Nilai rata-rata menulis huruf Jawa kembali 

meningkat dari siklus I ke siklus II sebesar 26,5% sehingga nilai rata-rata menjadi 

79,8 pada siklus II. Secara keseluruhan, peningkatan nilai rata-rata menulis 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dari prasiklus sampai siklus II sebesar 34,1%. 

Perubahan perilaku siswa juga mengalami peningkatan ke arah positif yaitu siswa 

semakin kondusif, antusias, tanggungjawab, aktif dan bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran keterampilan menulis huruf Jawa dengan menggunakan 

media flanacaraka. 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu (1) kepala 

sekolah SDN Babakan 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal hendaknya dapat 

memfasilitasi sarana pembelajaran untuk peserta didik sehingga pembelajaran 

menjadi inovatif, (2) guru mata pelajaran bahasa Jawa dapat menggunakan media 

flanacaraka sebagai salah satu media alternatif dalam pembelajaran menulis huruf 

Jawa karena media tersebut mampu meningkatkan hasil belajar siswa baik dalam 

ranah kognitif, psikomotor dan afektif, (3) para pakar atau praktisi bidang 

pendidikan dapat melakukan penelitian serupa dengan menggunakan media 

pembelajaran yang berbeda, sehingga media pembelajaran menjadi lebih 

bervariasi. 
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SARI 

 

Ikhwanti, Dina. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Huruf Jawa dengan 

Menggunakan Media Flanacaraka pada Siswa Kelas IV SDN Babakan 

01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dra. Sri Prastiti Kusuma A., dan pembimbing II: Drs. 

Widodo, M.Pd. 

 

Kata kunci : keterampilan menulis huruf Jawa, media flanacaraka 

 

 

Nulis aksara Jawa kalebu salah sijine piwulang kang ana ing basa Jawa. 

Piwulang nulis aksara Jawa gunane kanggo nggladhi siswa supaya bisa nulis 

ukara nganggo aksara Jawa kanthi bener. Nanging, kasunyatane piwulang nulis 

aksara Jawa wektu iki kagolong kurang, mligine ing SD Negeri Babakan 01 

Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Prakara kang ndadekake piwulang nulis 

aksara Jawa kagolong kurang yaiku cara guru mulang isih nggunakake cara lawas, 

siswa rumangsa angel ngapalake aksara Jawa lan sandhangane, lan siswa aras-

arasen anggone sinau nulis aksara Jawa jalaran ora ana media sing digunakake 

guru nalika mulang.  

Masalah panaliten iki yaiku (1) kepriye undhake ketrampilan nulis aksara 

Jawa kanthi nggunakake media flanacaraka tumrap siswa kelas IV SDN Babakan 

01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal? (2) kepriye tindak-tanduke siswa SDN 

Babakan 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sawise nggunakake media 

flanacaraka? Ancase panaliten iki yaiku (1) njlentrehake undhake ketrampilan 

nulis aksara Jawa kanthi nggunakake media flanacaraka tumrap siswa kelas IV 

SDN Babakan 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, (2) njlentrehake tindak 

tanduke siswa SDN Babakan 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sakwise 

nggunakake media flanacaraka. 

Panaliten iki kagolong penelitian tindakan kelas. Panaliten iki dilakoni 

kanthi rong siklus yaiku siklus I lan siklus II. Saben siklus ana patang tahap yaiku 

perencanaan, tindakan, observasi lan refleksi. Panaliten iki nggunakake rong 

variabel yaiku ketrampilan nulis aksara Jawa lan media flanacaraka. Data 

prasiklus dijupuk saka daftar biji siswa, dene siklus I lan siklus II nggunakake 

teknik tes lan nontes. Teknik nontes tuladhane observasi, jurnal, wawancara lan 

dokumentasi. Dene analisis data digoleki nganggo rong cara yaiku kuantitatif lan 

kualitatif.  

Panaliten iki kagolong kasil, jalaran bisa ningkatake biji siswa anggone 

nulis ukara aksara Jawa. Rata-rata biji siswa nalika prasiklus yaiku 59,5 dene 

nalika siklus I yaiku 63,07 ateges mundhak 6%. Rata-rata biji siswa nalika siklus 

II yaiku 79,8 tegese mundhak 26,5% saka siklus I. Rata-rata biji siswa saka 

prasiklus nganti siklus II bisa mundhak nganti 34,1%. Tindak-tanduke siswa 

sawise piwulangan nulis aksara Jawa kanthi nggunakake media flanacaraka dadi 

luwih apik kayata siswa luwih gampang diatur, luwih seneng lan luwih semangat 

anggone sinau nulis aksara Jawa.  
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Pamrayoga saka panaliten iki, yaiku (1) kepala sekolah SDN Babakan 01 

Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal kudu luwih tanggap anggone nyepaki 

perangan piwulang (2) guru basa Jawa bisa nggunakake media flanacaraka 

minangka media alternatif kanggo piwulangan nulis aksara Jawa, (3) para pakar 

utawa praktisi pendhidhikan bisa nindakake panaliten nganggo media liyane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

DAFTAR ISI 

 

JUDUL ............................................................................................. .........     i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................... ......    ii 

PENGESAHAN KELULUSAN  ...............................................................  iii 

PERNYATAAN   .......................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ............................................................  v 

PRAKATA  ................................................................................................  vi 

ABSTRAK  ................................................................................................  viii 

SARI  ..........................................................................................................  x 

DAFTAR ISI  .............................................................................................  xii 

DAFTAR TABEL  ..................................................................................... xviii 

DAFTAR DIAGRAM  ...............................................................................  xx 

DAFTAR GRAFIK  ...................................................................................  xxi 

DAFTAR GAMBAR  ................................................................................ xxii 

DAFTAR LAMPIRAN  ............................................................................. xxiv 

BAB 1 PENDAHULUAN  .......................................................................  1 

1.1  Latar Belakang Masalah  ............................................................  1 

1.2  Identifikasi Masalah ...................................................................  4 

1.3  Batasan Masalah.........................................................................  6 

1.4  Rumusan Masalah ......................................................................  7 

1.5  Tujuan Penelitian .......................................................................  7 

1.6  Manfaat Penelitian .....................................................................  8 



xiii 

 

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS  .............  9 

2.1 Kajian Pustaka  .........................................................................  9 

2.2 Landasan Teoretis ....................................................................  15 

2.2.1 Hakikat Menulis  ...................................................................  15 

2.2.2 Kalimat  .................................................................................  16 

2.2.2.1 Kalimat Sederhana  ............................................................  17 

2.2.3 Menulis Huruf Jawa ..............................................................  18 

2.2.4 Aksara Jawa  ..........................................................................  18 

2.2.4.1 Aksara Legena  ...................................................................  18 

2.2.4.2 Sandhangan  .......................................................................  20 

2.2.5 Media  ....................................................................................  22 

2.2.5.1 Hakikat Media  ...................................................................  22 

2.2.5.2 Manfaat Media  ..................................................................  23 

2.2.5.3 Media Flanacaraka ............................................................  25 

2.2.6 Pembelajaran Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan 

Media Flanacaraka  .......................................................................  27 

2.3 Kerangka Berpikir  ...................................................................  28 

2.4 Hipotesis Penelitian  .................................................................  29 

BAB 3 METODE PENELITIAN ............................................................  30 

3.1 Desain Penelitian ......................................................................  30 

3.1.1 Prasiklus ................................................................................  31 

3.1.2 Prosedur Tindakan Siklus I ...................................................  32 

3.1.2.1 Perencanaan ........................................................................  32 



xiv 

 

3.1.2.2 Tindakan .............................................................................  33 

3.1.2.3 Observasi ............................................................................  37 

3.1.2.4 Refleksi ...............................................................................  37 

3.1.3 Prosedur Tindakan Siklus II ..................................................  38 

3.1.3.1 Revisi Perencanaan.............................................................  38 

3.1.3.2 Tindakan .............................................................................  39 

3.1.3.3 Observasi ............................................................................  42 

3.1.3.4 Refleksi ...............................................................................  43 

3.2 Subjek Penelitian  .....................................................................  43 

3.3 Variabel Penelitian ...................................................................  43 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Huruf Jawa Siswa Kelas IV  43 

3.3.2 Variabel Media Flanacaraka ................................................  44 

3.4 Indikator Kerja .........................................................................  45 

3.4.1 Indikator Kuantitatif ..............................................................  45 

3.4.2 Indikator Kualitatif ................................................................  45 

3.5 Instrumen Penelitian .................................................................  46 

3.5.1 Instrumen Tes ........................................................................  46 

3.5.2 Instrumen Nontes ..................................................................  48 

3.5.2.1 Pedoman Observasi ............................................................  48 

3.5.2.2 Pedoman Jurnal ..................................................................  49 

3.5.2.3 Pedoman Wawancara .........................................................  50 

3.5.2.4 Dokumentasi Foto ..............................................................  50 

3.6 Uji Instrumen ............................................................................  51 



xv 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data .......................................................  51 

3.7.1 Teknik Tes .............................................................................  51 

3.7.2 Teknik Nontes .......................................................................  52 

3.7.2.1 Observasi ............................................................................  52 

3.7.2.2 Jurnal ..................................................................................  53 

3.7.2.3 Wawancara  ........................................................................  53 

3.7.2.4 Dokumentasi .......................................................................  53 

3.8 Teknik Analisis Data ................................................................  54 

3.8.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif ...........................................  54 

3.8.2 Teknik Analisis Data Kualititatif ..........................................  55 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  .........................  56 

4.1 Hasil Penelitian ........................................................................  56 

4.1.1 Prasiklus ................................................................................  57 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I ........................................................  60 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I ...............................................................  60 

4.1.2.1.1 Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Ketepatan Huruf   63 

4.1.2.1.2 Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Sandhangan ........  66 

4.1.2.1.3 Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Kerapian .............  70 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I ..........................................................  71 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi Siklus I  .................................................  71 

4.1.2.2.2 Hasil Jurnal Siklus I ........................................................  76 

4.1.2.2.2.1 Hasil Jurnal Siswa Siklus I  ..........................................  77 

4.1.2.2.2.2 Hasil Jurnal Guru Siklus I ............................................  79 



xvi 

 

4.1.2.2.3 Hasil Wawancara Siklus I  ..............................................  81 

4.1.2.2.4 Hasil Dokumentasi Siklus I .............................................  84 

4.1.2.2.5 Hasil Refleksi Siklus I .....................................................  91 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II  ......................................................  93 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II  .............................................................  94 

4.1.3.1.1 Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Ketepatan Huruf   98 

4.1.3.1.2 Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Sandhangan ........ 100 

4.1.3.1.3 Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Kerapian ............. 102 

4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus II ........................................................ 104 

4.1.3.2.1 Hasil Observasi Siklus II  ................................................ 104 

4.1.3.2.2 Hasil Jurnal Siklus II ....................................................... 109 

4.1.3.2.2.1 Hasil Jurnal Siswa Siklus II  ........................................ 110 

4.1.3.2.2.2 Hasil Jurnal Guru Siklus II ........................................... 112 

4.1.3.2.3 Hasil Wawancara Siklus II  ............................................. 114 

4.1.3.2.4 Hasil Dokumentasi Siklus II ........................................... 117 

4.1.3.2.5 Hasil Refleksi Siklus II ................................................... 122 

4.2 Pembahasan  ............................................................................. 124 

4.2.1 Peningkatan Keterampilan Menulis Huruf Jawa dengan  

Menggunakan Media Flanacaraka  ............................................... 124 

4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Menulis 

Huruf Jawa dengan Menggunakan Media Flanacaraka  ............... 130 

4.2.2.1 Perbandingan Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II  ........ 130 

4.2.2.2 Perbandingan Hasil Jurnal Siklus I dan Siklus II  .............. 134 



xvii 

 

4.2.2.2.1 Perbandingan Hasil Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II  135 

4.2.2.2.2 Perbandingan Hasil Jurnal Guru Siklus I dan Siklus II   . 137 

4.2.2.3 Perbandingan Hasil Wawancara Siklus I dan Siklus II   .... 140 

4.2.2.4 Perbandingan Hasil Dokumentasi Siklus I dan Siklus II  .. 143 

BAB 5 PENUTUP ..................................................................................... 148 

5.1 Simpulan ................................................................................... 148 

5.2 Saran ......................................................................................... 149 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 150 

LAMPIRAN ............................................................................................... 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Rubrik Penilaian Tes Menulis Huruf Jawa  .................................  46 

Tabel 2. Panduan Penilaian Menulis Huruf Jawa  .....................................  47 

Tabel 3. Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Huruf Jawa  .............  48 

Tabel 4. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa pada Prasiklus ............................  57 

Tabel 5. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan Media 

Flanacaraka Siklus I ...................................................................  61 

Tabel 6. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Ketepatan Huruf (Aksara 

Legena) siklus I  ...........................................................................  64 

Tabel 7. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek  Sandhangan Siklus I  .....  66 

Tabel 8. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Kerapian Siklus I ............  70 

Tabel 9. Hasil Observasi Perilaku Siswa Siklus I  .....................................  72 

Tabel 10. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan Media 

Flanacaraka pada Siklus II  .........................................................  95 

Tabel 11. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Ketepatan Huruf 

(Aksara Legena) pada siklus II  ...................................................  98 

Tabel 12. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Sandhangan pada 

Siklus II  ....................................................................................... 101 

Tabel 13. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Kerapian Siklus II  ........ 103 

Tabel 14. Hasil Observasi Perilaku Siswa Siklus II  .................................. 105 

Tabel 15. Peningkatan Nilai Rata-rata Menulis Huruf Jawa dari 

Prasiklus, Siklus I dan Siklus II  .................................................. 125 



xix 

 

Tabel 16. Hasil Rata-rata Setiap Aspek Penilaian Menulis Huruf Jawa 

dengan menggunakan Media Flanacaraka pada Siklus I dan 

Siklus II  ....................................................................................... 128 

Tabel 17. Perbandingan Hasil Observasi pada Siklus I dan Siklus II  ....... 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xx 

 

DAFTAR DIAGRAM 

Diagram 1. Hasil Menulis Huruf Jawa Prasiklus  ......................................  58 

Diagram 2. Hasil Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan Media 

Flanacaraka pada Siklus I ......................................................  62 

Diagram 3. Hasil Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan Media 

Flanacaraka pada Siklus II  ....................................................  96 

Diagram 4. Perbandingan Nilai Rata-rata Klasikal Menulis Huruf Jawa 

dengan Menggunakan Media Flanacaraka pada Prasiklus, 

Siklus I, dan Siklus II .............................................................. 127 

Diagram 5. Hasil Rata-rata Setiap Aspek Menulis Huruf Jawa dengan 

Menggunakan Media Flanacaraka pada Siklus I, Siklus II.... 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 

 

DAFTAR GRAFIK 

Grafik 1. Pancaran Nilai Menulis Huruf Jawa Prasiklus  ..........................  59 

Grafik 2. Pancaran Nilai Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan Media 

Flanacaraka pada Siklus I .......................................................    62 

Grafik 3. Pancaran Nilai Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan Media 

Flanacaraka pada Siklus II .......................................................  97 

Grafik 4. Peningkatan Nilai Rata-rata Menulis Huruf Jawa dengan 

Menggunakan Media Flanacaraka ........................................... 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxii 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1. Huruf Aksara Jawa ...................................................................  19 

Gambar 2. Situasi Kelas pada Kegiatan Awal Pembelajaran ....................  85 

Gambar 3. Aktivitas Siswa Ketika Memperhatikan Penjelasan Guru .......  86 

Gambar 4. Aktivitas Siswa ketika Bertanya Jawab dengan Guru ..............  86 

Gambar 5. Aktivitas Siswa ketika Berlatih Menulis Kalimat Berhuruf 

Jawa dengan Menggunakan Media Flanacaraka ...................  87 

Gambar 6. Aktivitas Siswa ketika Mengerjakan Tugas dari Guru.............  87 

Gambar 7. Suasana Kelas Awal Pembelajaran Berkelompok dengan 

Menggunakan Media Flanacaraka .........................................  88 

Gambar 8. Aktivitas Guru Memberikan Penjelasan kepada Siswa............  88 

Gambar 9. Aktivitas Masing-masing Kelompok ketika Berdiskusi dengan 

Menggunakan Media Flanacaraka .........................................  89 

Gambar 10. Aktivitas Siswa Bertanya kepada Guru ketika Mengalami 

Kesulitan..................................................................................  89 

Gambar 11. Aktivitas Perwakilan Kelompok Memperlihatkan Hasil 

Pekerjaannya ...........................................................................  90 

Gambar 12. Aktivitas Siswa Mengerjakan Tes Siklus I ............................  90 

Gambar 13. Aktivitas Siswa dalam Mengerjakan Jurnal Siswa ................  92 

Gambar 14. Suasana Kelas pada Awal Pembelajaran ................................ 118 

Gambar 15. Aktivitas Guru Menjelaskan Materi dengan Menggunakan 

Media Flanacaraka  ................................................................ 119 

Gambar 16. Aktivitas Siswa Ketika Mendapatkan Media Flanacaraka ... 119 



xxiii 

 

Gambar 17. Aktivitas Siswa Menulis Kalimat Sederhana Berhuruf Jawa 

dengan Media Flanacaraka .................................................... 120 

Gambar 18. Aktivitas Siswa dalam Menampilkan Hasil Pekerjaannya ..... 121 

Gambar 19. Aktivitas Siswa dalam Mengerjakan Tes Siklus II ................ 121 

Gambar 20. Aktivitas Siswa dalam Mengerjakan Jurnal pada Siklus II .... 122 

Gambar 21. Perbandingan Situasi Kelas pada Proses Awal Pembelajaran 143 

Gambar 22. Perbandingan Aktivitas Guru dalam Menyampaikan 

Pembelajaran Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan Media 

Flanacaraka ............................................................................ 144 

Gambar 23. Perbandingan Aktivitas Siswa dalam Menunjukkan Hasil 

Pekerjaan Siswa dengan Menggunakan Media Flanacaraka  145 

Gambar 24. Perbandingan Aktivitas Siswa Mengerjakan Tes Siklus ........ 145 

Gambar 25. Perbandingan Aktivitas Siswa dalam Mengerjakan Jurnal .... 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus I  ............. 153 

Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus II ............ 160 

Lampiran 3. Materi Menulis Huruf Jawa  .................................................. 166 

Lampiran 4. Media Flanacaraka  .............................................................. 169 

Lampiran 5. Pedoman Observasi Siklus I dan Siklus II  ........................... 171 

Lampiran 6. Pedoman Wawancara Siklus I dan Siklus II .......................... 173 

Lampiran 7. Lembar Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II  .......................... 174 

Lampiran 8. Lembar Jurnal Guru Siklus I dan Siklus II  ........................... 175 

Lampiran 9. Instrumen Tes Siklus I ........................................................... 176 

Lampiran 10. Instrumen Tes Siklus II ....................................................... 177 

Lampiran 11. Hasil Observasi Siklus I ...................................................... 178 

Lampiran 12. Hasil Observasi Siklus II ..................................................... 180 

Lampiran 13. Hasil Wawancara Siklus I ................................................... 182 

Lampiran 14. Hasil Wawancara Siklus II .................................................. 184 

Lampiran 15. Hasil Jurnal Siswa Siklus I .................................................. 186 

Lampiran 16. Hasil Jurnal Siswa Siklus II  ................................................ 189 

Lampiran 17. Hasil Jurnal Guru Siklus I  .................................................. 192 

Lampiran 18. Hasil Jurnal Guru Siklus II .................................................. 193 

Lampiran 19. Hasil Tes Prasiklus  ............................................................. 194 

Lampiran 20. Hasil Tes Siklus I ................................................................. 196 

Lampiran 21. Hasil Tes Siklus II ............................................................... 201 

Lampiran 22. Rekap Hasil Tes Prasiklus, Siklus I, Siklus II ..................... 206 



xxv 

 

Lampiran 23. Contoh Hasil Jawaban Siswa Siklus I  ................................ 208 

Lampiran 24. Contoh Hasil Jawaban Siswa Siklus II  ............................... 210 

Lampiran 25. Surat Pengangkatan Dosen Pembimbing  ............................ 212 

Lampiran 26. Surat Izin Penelitian............................................................. 213 

Lampiran 27. Surat Keterangan Selesai Penelitian  ................................... 214 



1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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

2010 menetapkan adanya Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa 

untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta 

Provinsi Jawa Tengah. Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa ini 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan bahasa Jawa yang mencakup lingkup 

materi dan kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal. 

Standar Isi (SI) dalam kurikulum mencakup adanya komponen Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Berdasarkan kurikulum tersebut, 

pembelajaran bahasa Jawa untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/MI terbagi dalam 

empat Standar Kompetensi (SK) yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan 

menulis. Masing-masing Standar Kompetensi (SK) tersebut akan dijabarkan lebih 

rinci dalam Kompetensi Dasar (KD).  

Standar Kompetensi (SK) menulis dalam pembelajaran bahasa Jawa kelas 

IV Sekolah Dasar semester dua difokuskan untuk mengetahui kemampuan siswa 

menulis karangan dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai unggah-unnguh dan 

menulis huruf Jawa. Kompetensi menulis huruf Jawa dalam SK tersebut 

dijabarkan lebih rinci dalam KD menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

menggunakan sandhangan panyigeg wanda dan wyanjana. Kompetensi menulis 

huruf Jawa tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi 

siswa yaitu menambah pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menulis aksara 
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Jawa berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Namun, kenyataan yang terjadi di 

sekolah, pelaksanaan kompetensi menulis huruf Jawa masih kurang maksimal.  

SDN Babakan 01 merupakan salah satu sekolah dasar yang terdapat di 

Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Pembelajaran menulis huruf Jawa di 

sekolah dasar tersebut masih kurang maksimal. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan pembelajaran menulis huruf Jawa di sekolah tersebut kurang 

maksimal. Pertama adalah faktor guru. Mayoritas pendidik masih menggunakan 

metode konvensional atau ceramah dalam pengajarannya. Selama ini, guru hanya 

mengacu pada buku teks saja tanpa menggunakan media pembelajaran, baik 

berupa media audio, visual, maupun audio visual. Guru belum menemukan media 

yang inovatif dalam membelajarkan menulis huruf Jawa yang dapat 

membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Kemampuan guru dalam 

mengajarkan materi menulis huruf Jawa juga masih kurang maksimal. Guru 

belum memahami sepenuhnya mengenai aksara Jawa beserta perangkatnya. Hal 

ini disebabkan karena guru yang mengajarkan pelajaran bahasa Jawa bukan 

berasal dari lulusan program studi pendidikan bahasa Jawa maupun pendidikan 

guru sekolah dasar sehingga belum menguasai keterampilan menulis huruf Jawa 

dengan baik.  

Faktor kedua adalah siswa. Guru sering dihadapkan pada siswa yang 

mengalami kesulitan atau mempunyai kemampuan rendah dalam menulis huruf 

Jawa. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran menulis huruf 

Jawa yaitu kurangnya memahami aksara Jawa serta kaidah penulisan aksara Jawa. 

Sebagian besar siswa kesulitan dalam menghafal bentuk-bentuk aksara Jawa yang 

mempunyai bentuk yang rumit atau hampir sama. Selain itu, ketika pembelajaran 
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menulis huruf Jawa berlangsung, siswa merasa jenuh dan tidak tertarik terhadap 

pembelajaran tersebut. Sebagian siswa lebih asyik bermain atau bercanda dengan 

temannya sendiri daripada mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru.  

Guru harus dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran 

sehingga dapat menarik perhatian siswa untuk mengikuti kegiatan menulis huruf 

Jawa. Salah satu upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat siswa 

dalam pembelajaran menulis huruf Jawa dapat ditempuh dengan penggunaan 

media pembelajaran yang mudah, menarik, dan menyenangkan. Pengajaran yang 

menggunakan banyak verbalisme tentu akan segera membosankan, sebaliknya 

pengajaran akan lebih menarik bila siswa senang belajar karena mereka merasa 

tertarik dan mengerti pelajaran yang diterimanya. Penggunaan media 

pembelajaran yang inovatif dan kreatif, diharapkan mampu membuat siswa lebih 

fokus memperhatikan penjelasan guru ketika pembelajaran berlangsung.  

Media pembelajaran menulis huruf Jawa banyak dikembangkan oleh 

pemerhati dunia pendidikan. Pengembangan media menulis huruf Jawa tersebut 

berupa media kartu, macromedia flash, game, dll. Peneliti sendiri juga 

mengembangkan sebuah media menulis huruf Jawa yaitu media flanacaraka. 

Media tersebut berbentuk media kartu aksara Jawa legena yang dibuat per huruf 

dengan menggunakan kain flanel beserta sandhangannya. Penggunaan kain flanel 

dalam media flanacaraka ini mempunyai peranan yang sangat penting yaitu 

tekstur kain flanel lembut dan penuh warna. Warna kain flanel sangatlah beragam 

dan menarik. Keberagaman warna dalam media flanacaraka ini diharapkan dapat 

menarik minat siswa dalam belajar menulis huruf Jawa terutama untuk siswa 

sekolah dasar.  
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Penerapan media flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf Jawa 

dapat dilakukan dengan cara bermain. Pembelajaran yang melibatkan 

kecenderungan peserta didik untuk bermain jauh lebih efektif karena siswa merasa 

lebih santai. Pembelajaran ini akan membangkitkan minat siswa, meningkatkan 

semangat untuk terlibat penuh selama proses belajar mengajar berlangsung. Jika 

siswa sudah termotivasi dan merasa senang dengan media flanacaraka ini, maka 

diharapkan pembelajaran menulis huruf Jawa dapat terlaksana dengan maksimal. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian mengenai peningkatan 

keterampilan menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka pada 

siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal menarik 

untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil keterampilan 

menulis huruf Jawa dan perubahan perilaku siswa kelas IV SDN Babakan 01 

Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pelaksanaan pembelajaran menulis huruf Jawa di SDN Babakan 01 

Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan 

karena pembelajaran menulis huruf Jawa kurang mendapatkan respon positif dan 

kurang diminati oleh siswa. Permasalahan tersebut harus segera diatasi agar 

perilaku negatif siswa berkurang dan hasil belajar mereka pun meningkat. 

Berdasarkan hasil survei, peneliti mendapat beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasi, yaitu (1) tidak ada kreativitas guru dalam mengajar, (2) kurangnya 

penguasaan materi oleh guru, (3) tidak ada motivasi tinggi yang dimiliki oleh 
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siswa, dan (4) belum ada media pembelajaran yang digunakan guru untuk menarik 

perhatian siswa.  

Tidak adanya kreativitas guru dalam mengajar dikarenakan guru 

cenderung menggunakan metode konvensional atau ceramah dengan berpedoman 

pada buku teks yang digunakan. Guru hanya menjelaskan aksara Jawa di papan 

tulis sesuai dengan penjelasan yang ada di buku teks, kemudian siswa diminta 

untuk menuliskan kata atau kalimat sederhana berhuruf Jawa di buku tulis 

masing-masing. Tidak adanya variasi dalam pembelajaran menyebabkan siswa 

kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa. 

Kurangnya penguasaan materi oleh guru disebabkan karena guru yang 

mengajar pelajaran bahasa Jawa bukan berasal dari program studi yang sesuai 

yaitu program studi pendidikan bahasa Jawa maupun pendidikan guru sekolah 

dasar, melainkan berasal dari program studi lain. Hal ini yang menyebabkan guru 

tidak menguasai materi menulis huruf Jawa dengan baik. 

Tidak adanya motivasi yang tinggi dari siswa dikarenakan siswa 

mengalami kejenuhan dan kesulitan dalam pembelajaran menulis huruf Jawa. 

Selama ini pembelajaran dilaksanakan dengan metode ceramah. Pengenalan 

aksara Jawa hanya dijelaskan secara singkat oleh guru. Akibatnya, dalam 

pembelajaran menulis huruf Jawa siswa menjadi acuh tak acuh karena merasa 

kesulitan dalam menulis kata berhuruf Jawa. Selain itu, sebagian siswa lebih 

senang bermain dan bercanda dengan temannya daripada mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

Tidak adanya media pembelajaran dari guru  menjadi salah satu faktor 

yang menjadikan siswa kurang tertarik belajar. Media merupakan suatu sarana 
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pembelajaran yang dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap materi yang 

diajarkan oleh guru. Penggunaan media menjadi salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, media menjadi salah satu 

sarana pembelajaran yang penting untuk digunakan dalam pembelajaran. Namun, 

pada kenyataannya guru hanya berpedoman pada buku teks ketika membelajarkan 

keterampilan menulis huruf Jawa. Hal ini disebabkan karena media pembelajaran 

menulis huruf Jawa masih jarang ditemukan.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, masalah yang muncul sangat 

kompleks sehingga perlu adanya batasan agar pembahasan permasalahan tidak 

meluas. Permasalahan yang dijadikan bahan skripsi ini adalah keterampilan 

menulis huruf Jawa yang masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan belum 

ditemukan adanya media yang inovatif yang dapat meningkatkan semangat 

belajar siswa dalam menulis huruf Jawa. Masalah tersebut diharapkan dapat 

diatasi dengan adanya media flanacaraka. Melalui media ini, diharapkan adanya 

semangat, minat dan antusiasme yang tinggi muncul dari siswa, karena siswa akan 

merasakan suasana yang baru dalam pembelajaran menulis huruf Jawa.  

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kec. Kramat 

Kab.Tegal dalam pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka. Penggunaan media tersebut diharapkan dapat merubah perilaku 

negatif siswa yang tidak baik ketika pembelajaran menulis huruf Jawa 

berlangsung. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1) Bagaimana peningkatan keterampilan menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka pada siswa kelas IV SDN Babakan 01 

Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal? 

2) Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kecamatan 

Kramat Kabupaten Tegal terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka pada siswa kelas IV SDN Babakan 01 

Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 

2) Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas IV SDN Babakan 01 

Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal terhadap pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis 

maupun praktis.  
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Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

keilmuan pada pembelajaran menulis huruf Jawa. Selain itu, diharapkan dapat 

memberikan masukan yang positif tentang media pembelajaran menulis huruf 

Jawa.  

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi guru, siswa dan peneliti 

lainnya. Bagi guru di antaranya: (1) memberikan sumbangan ilmu dalam upaya 

peningkatan pembelajaran menulis huruf Jawa (2) menciptakan suasana belajar 

yang menarik dan menyenangkan. 

Bagi siswa, di antaranya: (1) memperjelas siswa dalam memahami huruf-

huruf Jawa, (2) membantu siswa dalam menulis kata berhuruf Jawa, (4) 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis huruf Jawa 

Bagi peneliti lainnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian 

pustaka untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tindakan kelas tentang huruf Jawa telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2007), Sari 

(2009), Suharyanto (2009), Irkham (2010) dan Ikhwanti (2012). 

Lestari (2007) dalam penelitian yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Membaca Pemahaman Bacaan Berhuruf Jawa dengan Media Kartu pada Kelas 

VIII-F SMP Negeri I Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2006/2007. 

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

membaca pemahaman bacaan berhuruf Jawa dan perubahan perilaku siswa kelas 

VIII-F SMP Negeri 1 Pulokulon Kabupaten Grobogan terhadap media kartu. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses pembelajaran membaca 

pemahaman bacaan berhuruf Jawa dengan media kartu mengalami peningkatan. 

Peningkatan tersebut meliputi beberapa aspek membaca pemahaman bacaan 

berhuruf Jawa yaitu aspek memahami isi bacaan dan aspek menceritakan kembali 

isi bacaan. Aspek memahami isi bacaan pada prasiklus skor rata-rata 65,71 

sedangkan pada siklus I meningkat menjadi 88,26 dan pada siklus II meningkat 

menjadi 90,82. Aspek menceritakan kembali isi bacaan pada prasiklus skor rata-

rata kelas 26,12, sedangkan pada siklus I meningkat menjadi 61,94, dan pada 

siklus II meningkat menjadi 82,56. 

Berdasarkan peningkatan skor dari tiap aspek membaca pemahaman 

bacaan berhuruf Jawa dapat disimpulkan bahwa siswa mengalami peningkatan 
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kemampuan membaca pemahaman bacaan berhuruf Jawa dari prasiklus ke siklus I 

sebesar 63,55%, siklus I ke siklus II sebesar 15,30%, dan dari prasiklus ke siklus 

II mengalami peningkatan sebesar 88,57%. Peningkatan skor kemampuan 

membaca pemahaman bacaan berhuruf Jawa siswa kelas VIII F SMP N I 

Pulokulon juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa. Setelah dilaksanakan 

pembelajaran membaca pemahaman bacaan berhuruf Jawa dengan media kartu 

terlihat adanya perubahan perilaku siswa ke arah positif. 

Persamaan penelitian Lestari dengan penelitian ini terletak pada desain 

penelitian yaitu penelitian tindakan kelas. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

subjek penelitian dan media yang digunakan. Subjek penelitian Lestari adalah 

siswa kelas VII SMP Negeri I Pulokulon Kabupaten Grobogan sedangkan subjek 

penelitian peneliti adalah siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal. Media yang digunakan oleh Lestari adalah media kartu bacaan 

berhuruf Jawa, sedangkan peneliti menggunakan media flanacaraka yaitu media 

kartu aksara legena.  

Kelebihan penelitian Lestari, terdapat pada penggunaan media kartu dalam 

pembelajaran membaca pemahaman bacaan berhuruf Jawa karena sederhana, 

praktis dan mudah dibuat. Kekurangannya terdapat pada tampilan media. 

Seharusnya media kartu tersebut tidak hanya berisi bacaan berhuruf Jawa saja 

melainkan dapat disertai dengan gambar yang berhubungan dengan bacaan 

berhuruf Jawa tersebut. 

Sari (2009) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Membaca Pemahaman Bacaan Berhuruf Jawa dengan Media 

Puzzel pada Siswa Kelas VII G SMP Negeri 1 Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 
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Ajaran 2008/2009. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan membaca pemahaman bacaan berhuruf Jawa dan 

perubahan perilaku siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Bumiayu terhadap media 

puzzel. Hasil penelitian tersebut menunjukkan peningkatan dari prasiklus ke siklus 

I dan dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan data tes diketahui terjadi peningkatan 

yaitu rata-rata 54,86 pada prasiklus menjadi 63,52 pada siklus I atau mengalami 

peningkatan sebesar 36,86%. Sementara itu pada siklus II nilai rata-rata kelas 

menjadi 80,62 atau mengalami peningkatan sebesar 50,7% dari siklus I ke siklus 

II. Jadi peningkatan prasiklus ke siklus II sebesar 93,25%. Hasil analisis data 

nontes juga menunjukkan peningkatan yaitu adanya perubahan minat baca siswa 

yang semakin meningkat dan perubahan tingkah laku siswa yang menjadi positif.  

Persamaan penelitian Sari dengan penelitian ini terletak pada desain 

penelitian yaitu penelitian tindakan kelas. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

subjek penelitian, dan media yang digunakan. Subjek penelitian Sari adalah siswa 

kelas VII G SMP Negeri 1 Bumiayu Kabupaten Brebes sedangkan subjek 

penelitian peneliti adalah siswa kelas IV SD Negeri Babakan 01 Kecamatan 

Kramat Kabupaten Tegal. Media yang digunakan oleh Sari adalah media puzzle 

sedangkan peneliti menggunakan media flanacaraka yaitu media kartu aksara 

legena.  

Kelebihan penelitian Sari terdapat pada penggunaan media puzzel dalam 

pembelajaran membaca pemahaman bacaan berhuruf Jawa yaitu praktis dan 

menarik. Kekurangannya pada tampilan media yaitu kurang berwarna dan variasi. 

Suharyanto (2009) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Membaca Teknik Huruf Jawa Menggunakan Media Ular Tangga 
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pada Siswa Kelas V SD Negeri Gowak Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

membaca teknik huruf Jawa dengan menggunakan media ular tangga dan 

perubahan perilaku siswa kelas V SD Negeri Gowak Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang terhadap media tersebut. Hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas V SD 

Negeri Gowak Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang mengalami peningkatan 

pada siklus I dan siklus II setelah diterapkan pembelajaran dengan menggunakan 

media ular tangga. Peningkatan tersebut dapat diketahui dari hasil presentase 

peningkatan skor rata-rata tes pada prasiklus ke siklus I sebesar 17,04% dari 

siklus I ke siklus II sebesar 10,8% dan dari prasiklus ke siklus II sebesar 29,68%. 

Peningkatan keterampilan membaca pemahaman juga terlihat pada perubahan 

perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin 

sedikitnya siswa yang memiliki tingkah laku yang kurang baik dan semakin 

banyak siswa terlihat lebih serius dalam kegiatan pembelajaran membaca huruf 

Jawa. 

Persamaan penelitian ini adalah desain penelitian tindakan kelas. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suharyanto dengan penelitian ini adalah 

subjek penelitian dan media yang digunakan. Subjek penelitian Suharyanto adalah 

siswa kelas V SD Negeri Gowak Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang 

sedangkan subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah siswa kelas IV 

SDN Babakan 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Media yang digunakan 

oleh Suharyanto dalam penelitiannya adalah media ular tangga sedangkan media 

yang digunakan oleh peneliti adalah media flanacaraka. Kelebihan penelitian 
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Suharyanto terdapat pada penggunaan media ular tangga dalam pembelajaran 

membaca teknik huruf Jawa yaitu praktis dan menarik, karena tampilan media 

penuh warna dan bergambar. Kekurangannya, dibutuhkan waktu lama dalam 

membuat media ular tangga tersebut. 

Irkham (2010) melakukan penelitian yang berjudul Penggunaan Media 

Kartu Huruf dalam Pembelajaran Aksara Jawa sebagai Upaya Peningkatan 

Motivasi Belajar Siswa Kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu. Manfaat 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan media kartu huruf. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

penggunaan media kartu huruf dalam pembelajaran aksara Jawa kelas II di SDN 

Torongrejo 02 berjalan dengan baik. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Aspek yang diukur dalam motivasi tersebut 

adalah tanggapan, perhatian dan perasaan siswa ketika pembelajaran berlangsung.  

Hasil penggunaan media kartu huruf ini adalah tingkat motivasi siswa 

untuk mempelajari aksara Jawa meningkat dan pada akhirnya nilai ulangan 

hariannya tentang aksara Jawa dapat melebihi standar yang ditetapkan dalam 

KKM yaitu 6,50. Rata-rata nilai harian siswa kelas II SDN Torongrejo 02 Kota 

Batu tentang materi aksara Jawa adalah 8,50. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Irkham dengan penelitian ini 

adalah desain penelitian dan instrumen yang digunakan. Desain penelitian Irkham 

adalah menggunakan desain penelitian tindakan kelas begitu juga dengan 

penelitian ini. Instrument yang digunakan sama-sama menggunakan instrument 

tes dan nontes. Instument yeng berupa tes diperoleh dari hasil tes siswa sedangkan 

instrument yang berupa nontes siswa diperoleh dari deskriptif kualitatif.  
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Perbedaannya, penelitian yang dilakukan Irkham lebih menitikberatkan 

pada penggunaan media kartu huruf sebagai media alternatif pembelajaran huruf 

Jawa sedangkan peneliti menggunakan media flanacaraka. Kelebihan penelitian 

Irkham terdapat pada penggunaan media kartu huruf dalam pembelajaran aksara 

Jawa yaitu sederhana, mudah dan praktis. Kekurangannya terdapat pada tampilan 

media tersebut. Seharusnya media kartu huruf dapat dipenuhi dengan warna yang 

menarik. 

Ikhwanti (2012) melakukan penelitian yang berjudul Flanacaraka: 

Modifikasi Kain Flanel menjadi Media Menulis Huruf Jawa bagi Siswa Sekolah 

Dasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (Research 

and Development) yang bertujuan menghasilkan produk tertentu yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran menulis huruf Jawa. Penelitian ini menghasilkan 

sebuah produk yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran menulis huruf 

Jawa pada siswa SD. Media tersebut berupa media kartu huruf aksara Jawa legena 

beserta sandhangannya yang terbuat dari kain flanel.  

Persamaan penelitian pengembangan ini adalah penggunaan media yang 

digunakan yaitu media flanacaraka. Perbedaannya terdapat pada desain 

penelitian, dan subjek penelitian. Desain penelitian peneliti adalah desain 

penelitian tindakan kelas, dan subjek penelitian peneliti adalah fokus pada siswa 

kelas IV SDN Babakan 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Kelebihan 

penelitian pengembangan ini terdapat pada produk yang dihasilkan yaitu praktis, 

penuh warna dan mudah dibawa. Sedangkan kekurangannya terdapat pada proses 

pembuatan membutuhkan waktu yang cukup lama. 
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Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian research and 

development (R&D) yang dilakukan oleh peneliti. Kebaruan yang dilakukan 

dalam penelitian ini terletak pada desain penelitian yaitu penelitian tindakan kelas 

dengan menerapkan media flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf Jawa. 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil keterampilan menulis huruf 

Jawa dan perubahan perilaku siswa. 

  

2.2 Landasan Teoretis 

 Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hakikat menulis, 

pengertian kalimat, kalimat sederhana, menulis huruf Jawa, aksara Jawa legena, 

sandhangan, media pembelajaran dan media flanacaraka.  

 

2.2.1 Hakikat Menulis 

Keterampilan menulis merupakan salah satu bagian dari empat 

keterampilan berbahasa yang  mempunyai peranan penting dalam kehidupan 

manusia. Kegiatan menulis dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk 

mencapai maksud dan tujuannya.  

Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Keterampilan menulis tersebut tidak akan datang secara otomatis, melainkan 

harus melalui latihan dan praktek yang banyak dan teratur (Tarigan 1986:4). 

Begitu juga dengan menulis aksara Jawa, harus dilakukan praktek dan latihan 

secara berulang-ulang supaya dapat menulis aksara Jawa dengan baik dan benar 

sesuai dengan kaidah penulisan. 
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Tarigan (1986:21) berpendapat bahwa menulis adalah menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 

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

grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut.  

Keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang dalam melukiskan 

lambang grafis yang dimengerti oleh penulis bahasa itu sendiri maupun orang lain 

yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap simbol-simbol bahasa tersebut. 

Jadi menulis mempunyai tujuan agar tulisan yang dibuat dapat dibaca dan 

dipahami oleh orang lain yang memiliki kesamaan pengertian terhadap bahasa 

tulisan yang digunakan (Suriamiharja, dkk 1997:2).  

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa menulis 

merupakan suatu keterampilan berkomunikasi secara tertulis yang diwujudkan 

dalam bentuk rangkaian lambang-lambang grafis yang dimengerti oleh penulis 

dan dipahami oleh orang lain yang memahami lambang-lambang grafis tersebut. 

 

2.2.2 Kalimat 

 Kalimat adalah suatu bentuk linguistis, yang tidak termasuk ke dalam 

suatu bentuk yang lebih besar karena merupakan suatu konstruksi gramatikal 

(Bloomfield dalam Ba‟dulu 2005:48). Sedangkan menurut Suriamiharja (1997:37) 

kalimat ialah satuan bahasa secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi 

final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa.  

Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan yang 

mengungkapkan pikiran yang utuh (Widyaningsih 2012:1). Dalam wujud lisan 

kalimat diucapkan dengan suara naik turun, dan keras lembut, disela jeda, dan 
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diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf latin kalimat 

dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. (.), tanda tanya (?) 

dan tanda seru (!). Begitu juga dengan penulisan kalimat berhuruf Jawa dimulai 

dengan adeg-adeg ( ) dan diakhiri dengan pada lungsi ( ). 

2.2.2.1 Kalimat Sederhana 

 Kalimat sederhana dibentuk dari sebuah klausa yang unsur-unsurnya 

berupa kata atau frasa sederhana (Chaer 2006:330). Menurut Cook (dalam 

Ba‟dulu 2005:50) kalimat sederhana atau inti mempunyai lima ciri distingtif, yaitu 

(1) sederhana, (2) sempurna, (3) pernyataan, (4) aktif, (5) afirmatif. Suatu kalimat 

yang secara simultan memiliki kelima ciri distingtif ini adalah kalimat inti, 

sedangkan suatu kalimat yang tidak memiliki salah satu dari kelima ciri distingtif 

ini adalah kalimat turunan. 

Kalimat sederhana adalah kalimat yang dibentuk oleh fungsi-fungsi 

pokok, yakni terdiri atas subjek, predikat dan objek/pelengkap. Penulisan kalimat 

sederhana berhuruf Jawa juga mempunyai struktur pola yang terdiri atas subjek, 

predikat, dan objek/pelengkap. Hal ini dikarenakan menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa pada hakikatnya sama dengan pengalih-hurufan dari abjad latin ke 

aksara Jawa.  

  

2.2.3 Menulis Huruf Jawa 

 Aksara Jawa merupakan abjad Jawa yang terdiri atas dua puluh aksara 

pokok yang bersifat silabik (Darusuprapta 2002:5). Aksara Jawa berbeda dengan 

abjad latin yang sering digunakan dalam berkomunikasi secara lisan maupun 

tertulis. Abjad latin bersifat alpabetic, yaitu memerlukan vokal sebagai pembantu 
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bunyi. Sedangkan aksara Jawa syllabaric (kesukukataan) yang mampu berbunyi 

walaupun berdiri sendiri.  

Menulis aksara Jawa pada hakikatnya sama dengan pengalih-hurufan dari 

abjad latin ke aksara Jawa. Menulis huruf Jawa menuntut adanya pemahaman, 

ketelitian, dan latihan yang teratur. Hal ini bertujuan supaya dapat menghasilkan 

tulisan berhuruf Jawa dengan baik dan benar. Tulisan yang baik dalam menulis 

aksara Jawa dapat dilihat pada ketepatan penulisan aksara Jawa beserta 

perangkatnya sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.  

 

2.2.4 Aksara Jawa 

Bagian ini membahas mengenai perangkat aksara Jawa yang meliputi: 

aksara legena, sandhangan swara, panyigeg wanda, dan wyanjana.  

 

2.2.4.1 Aksara Legena 

Aksara Jawa merupakan salah satu peninggalan budaya yang tak ternilai 

harganya. Bentuk aksara dan seni pembuatannya pun menjadi suatu peninggalan 

yang patut untuk dilestarikan. Adapun perangkat huruf Jawa yaitu dentawyanjana, 

pasangan, sandhangan, pada angka, huruf murda, huruf rekaan dan huruf  suara.  

Darusuprapta (2002:5) carakan atau abjad Jawa yang digunakan dalam 

ejaan bahasa Jawa pada dasarnya terdiri atas dua puluh aksara pokok yang bersifat 

silabik (bersifat kesukukataan). Lestari (2009:152) mengemukakan secara garis 

besar, aksara Jawa legena adalah sebagai berikut. 

“Aksara legena tegese aksara kang isih mudha utawa durung nganggo 

sandhangan. Aksara legena cacahe ana rong puluh. Aksara legena uga 

diarani Dentawyanjana. Tembung denta tegese untu lan wyanjana tegese 

aksara. Dadi teges salugune tembung Dentawyanjana yaiku aksara untu. 



19 

 

 

Ananging aksara Dentawyanjana lumrahe ditegesi carakan yaitu urut-

urutane aksara Jawa wiwit saka (ha) tekan (nga)”. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan sebagai berikut „Aksara 

legena merupakan aksara yang masih murni atau belum menggunakan 

sandhangan. Aksara legena berjumlah dua puluh. Aksara legena juga dinamakan 

dentawyanjana. Kata denta artinya gigi dan wyanjana artinya aksara. Jadi, arti 

sebenarnya kata dentawyanjana yaitu aksara suara gigi. Namun, pada umumnya 

dentawyanjana diartikan sebagai urutan aksara Jawa yang dimulai dari aksara 

legena (ha) hingga (nga)‟. Adapun bentuk aksara Jawa sebagai berikut. 

 

 

 

 

          Gambar 1. Huruf Aksara Jawa 

 

2.2.4.2 Sandhangan  

Darusuprapta (2002:18) memaparkan bahwa sandhangan ialah tanda 

diakritik yang dipakai sebagai pengubah bunyi di dalam tulisan Jawa. Di dalam 

tulisan Jawa, aksara yang tidak mendapat sandhangan diucapkan sebagai 

gabungan antara konsonan dan vokal a. 

Lestari (2009:153) mengemukakan bahwa secara garis besar sandhangan 

aksara Jawa adalah sebagai berikut. 
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“Aksara legena ing pangetrapane diwuwuhi sandhangan. Sandhangan 

aksara yaitu tetenger kang dienggo ngowahi utawa muwuhi unineng aksara 

utawa pasangan. Sandhangan ana telung warna, yaiku sandhangan swara, 

sandhangan panyigeg wanda, lan sandhangan wyanjana utawa 

pambukaning wanda.” 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan sebagai berikut „Aksara 

legena pada penerapannya diberi dengan sandhangan. Sandhangan merupakan 

tanda yang digunakan untuk mengubah atau memberi suara pada aksara atau 

pasangan. Sandhangan terdiri dari tiga jenis yaitu sandhangan swara, 

sandhangan panyigeg wanda dan sandhangan wyanjana atau pembuka suku 

kata.‟ 

Adapun keempat jenis sandhangan tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Sandhangan swara berfungsi mengubah lafal vokal. Adapun macam dari 

“sandhangan swara” ini adalah: 

a) ... ... wulu dipakai untuk melambangkan vokal i didalam suatu suku kata, 

b) .. ... suku dipakai untuk melambangkan bunyi vokal u didalam suatu suku 

kata, 

c) ..... . pepet dipakai untuk melambangkan vokal e / ə / didalam suatu suku 

kata, 

d) ...... taling dipakai untuk melambangkan bunyi vokal é atau è didalam 

suatu suku kata, 

e)  ..... taling tarung dipakai untuk melambangkan bunyi vokal o didalam 

suatu suku kata. 
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2) Sandhangan wyanjana berfungsi membentuk gugus konsonan dengan 

mengkonsonankan huruf atau pasangan yang diberi sandhangan ini. Adapun 

sandhangann wyanjana adalah sebagai berikut: 

a) ..... disebut cakra sebagai penanda gugus konsonan yang unsur 

terakhirnya berwujud konsonan r, 

b) ..... disebut keret  dipakai untuk melambangkan gugus konsonan yang 

berunsur akhir konsonan r yang diikuti vokal e / ə /, atau sebagai pengganti 

tanda cakra (... .) yang mendapatkan penambahan sandhangan pepet (... .), 

c) ..... disebut pengkal dipakai untuk melambangkan konsonan y yang 

bergabung dengan konsonan lain didalam suatu suku kata. 

 

3) Sandhangan panyigeging wanda berfungsi sebagai konsonan penutup kata. 

Adapun sandhangan tersebut adalah sebagai berikut: 

a) .... disebut wignyan yang berfungsi untuk melambangkan konsonan h 

penutup suku kata, 

b) .... disebut layar yang berfungsi untuk melambangkan konsonan r penutup 

suku kata, 

c) ....  disebut cecak yang berfungsi untuk melambangkan konsonan ng 

penutup suku kata, 

d) .... disebut pangkon yang dipakai sebagai penanda bahwa aksara yang 

dibubuhi sandhangan pangkon itu merupakan aksara mati, aksara konsonan 

penutup suku kata, atau aksara panyigeging wanda.  
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2.2.5 Media 

Bagian ini membahas mengenai hakikat media, manfaat media, dan media 

flanacaraka. Masing-masing penjelasan tersebut dijabarkan sebagai berikut. 

 

2.2.5.1 Hakikat Media 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara, atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan 

dari pengirim pesan ke penerima pesan. Menurut Gagne‟ dan Briggs dalam 

Arsyad (2009:4) berpendapat bahwa secara implisit media pembelajaran meliputi 

alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang 

terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide 

(gambar berbingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Dengan kata 

lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung 

materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar.  

Media pengajaran adalah yang digunakan guru ketika mengajar untuk 

membantu memperjelas materi pelajaran yang disampaikannya kepada siswa. 

Pengajaran yang menggunakan banyak verbalisme tentu akan segera 

membosankan, sebaliknya pengajaran akan lebih menarik bila siswa senang 

belajar karena mereka merasa tertarik dan mengerti pelajaran yang diterimanya. 

Sadiman, dkk (2010: 7) berpendapat bahwa media merupakan segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

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

sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi. 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa media merupakan 

suatu alat atau wahana yang digunakan oleh para pendidik dalam pembelajaran 

sebagai perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada peserta didik 

dengan tujuan dapat meningkatkan motivasi siswa dan membangkitkan semangat 

siswa dalam belajar sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

 

2.2.5.2 Manfaat Media 

Mulyasa (2009:78) berpendapat bahwa media merupakan salah satu 

variasi dalam kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan peserta didik. 

Sudjana dan Rivai (2009:2) juga berpendapat bahwa media pengajaran 

dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. lebih menarik 

perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar.  

Adapun manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu (1) 

pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar; (2) bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga 

dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai 

tujuan pembelajaran; (3) metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-

mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa 

tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada 

setiap jam pelajaran; (4) siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar 

sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dan lain-lain. 
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Kustandi, dkk (2011:25-26) manfaat praktis dari penggunaan media 

pembelajaran di dalam proses belajar mengajar, yaitu: 

1) media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar serta meningkatkan proses dan hasil belajar, 

2) media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-

sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya, 

3) media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu,  

4) media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat dan lingkungannya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

bermanfaat untuk menumbuhkan semangat dan membangkitkan motivasi siswa 

untuk belajar serta membantu siswa dalam memahami materi dalam pembelajaran 

sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

 

2.2.5.3 Media Flanacaraka 

Flanacaraka merupakan sebuah modifikasi kain flanel menjadi media 

pembelajaran membaca huruf Jawa untuk kalangan siswa sekolah dasar. Media 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu alat peraga atau media yang 

digunakan oleh guru dan siswa dalam rangka untuk mempermudah atau 

memperjelas penyampaian materi pembelajaran membaca huruf Jawa.  
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Media tersebut berbentuk aksara Jawa legena yang dibuat per huruf 

dengan menggunakan kain flanel beserta sandhangannya. Penggunaan kain flanel 

dalam media  flanacaraka ini mempunyai peranan yang sangat penting yaitu 

tekstur kain flanel lembut dan penuh warna. Warna kain flanel sangatlah beragam 

dan menarik. Keberagaman warna dalam media flanacaraka ini diharapkan dapat 

menarik minat siswa dalam belajar menulis huruf Jawa.  

Media flanacaraka ini terbagi menjadi dua bentuk yang berbeda. Untuk 

guru, media flanacaraka ini berbentuk lebih besar dibandingkan untuk siswa 

karena digunakan untuk menjelaskan dipapan tulis. Bentuk flanacaraka untuk 

guru berukuran kira-kira 7x7 cm. Sedangkan untuk siswa ukuran media 

flanacaraka lebih kecil kira-kira 3x3 cm. Dalam penggunaan media flanacaraka, 

perlu dibutuhkan suatu papan untuk menempelkannya. Papan yang digunakan 

terbuat dari kain karton yang dilapisi kain flanel berwarna gelap.  

Adapun kelebihan media flanacaraka adalah sebagai berikut. 

a) Penuh warna. Menciptakan motivasi siswa dalam belajar terutama untuk siswa 

kalangan sekolah dasar karena dengan warna siswa akan lebih tertarik.  

b) Mudah dibawa. Ukuran yang tidak terlalu besar memudahkan media 

flanacaraka ini mudah dibawa kemana-mana. 

c) Mudah digunakan. Penggunaan media flanacaraka ini hanya ditempel atau 

direkatkan pada papan yang telah disediakan. 

d) Media dua dimensi (grafis). Flanacaraka termasuk media dua dimensi (benda 

konkret) yang dapat dipegang oleh siswa, sehingga memudahkan siswa untuk 

mengenal aksara atau huruf Jawa dengan mudah.  
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e) Mudah dibuat. Tidak membutuhkan keahlian khusus dalam proses 

membuatnya. 

Adapun kekurangan dalam media flanacaraka adalah sebagai berikut. 

a) Perekat sering lepas, sehingga perlu menyiapkan lem ketika pembelajaran 

berlangsung. 

b) Pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama, terutama jika 

membutuhkan media flanacaraka dalam jumlah banyak. 

c) Media flanacaraka belum lengkap, karena hanya aksara legena, sandhangan 

swara, sandhangan panyigeg wanda, dan sandhangan wyanjana.  

 

2.2.6 Pembelajaran Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan Media 

Flanacaraka  

 Pembelajaran menulis huruf Jawa bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa, menambah pengetahuan siswa dan meningkatkan 

kemampuan dalam menulis kata atau kalimat berhuruf Jawa.  Namun pada 

kenyataannya keterampilan menulis huruf Jawa pada siswa sekolah dasar masih 

kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena siswa merasa kesulitan dalam 

menghafalkan huruf-huruf Jawa. Metode yang digunakan oleh guru juga masih 

menggunakan metode konvensional atau ceramah yang membuat siswa bosan dan 

kurang tertarik untuk belajar menulis huruf Jawa. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis huruf 

Jawa dan perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran menulis huruf Jawa. 

Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan media flanacaraka yang 

diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya media pembelajaran 
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yang menarik diharapkan keterampilan siswa dalam menulis huruf Jawa dapat 

meningkat sesuai dengan indikator pembelajaran.  

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan guru pada saat pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, meliputi: 

1) guru memperkenalkan media flanacaraka kepada siswa, 

2) guru menjelaskan kepada siswa mengenai huruf-huruf Jawa beserta 

sandhangannya dengan menggunakan media flanacaraka, 

3) guru memberikan contoh kata berhuruf Jawa sesuai dengan kaidah penulisan 

dengan menggunakan media flanacaraka, 

4) guru menyuruh beberapa siswa untuk menuliskan beberapa kata dengan 

menggunakan media flanacaraka, 

5) guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Masing-masing siswa 

mendapatkan media flanacaraka yang berupa aksara Jawa legena beserta 

sandhangannya, 

6) guru menyiapkan kertas yang berisi kalimat berbahasa Jawa. Masing-masing 

kelompok mendapatkan kalimat tersebut, 

7) masing-masing kelompok berdiskusi menulis kalimat yang telah didapatkannya 

tersebut dengan menggunakan media flanacaraka, dan ditempelkan dipapan 

yang telah disediakan sebelumnya, 

8) hasil pekerjaan siswa ditampilkan didepan kelas kemudian guru dan siswa 

bersama-sama mengoreksi hasil pekerjaan siswa tersebut dan begitu 

seterusnya, 

9) guru melakukan evaluasi. Tes dilakukan secara individu dengan memanggil 

siswa secara berurutan maju ke depan kelas untuk menuliskan kalimat 
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sederhana dengan menggunakan sandhangan panyigeg wanda dan wyajana 

sedangkan yang lainnya dapat berlatih menulis kalimat berhuruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka dengan kelompoknya masing-masing. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran menulis huruf Jawa merupakan salah satu kompetensi 

dasar yang terintegrasi dalam kurikulum bahasa Jawa. Pelaksanaan pembelajaran 

menulis huruf Jawa siswa masih kurang maksimal. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan pembelajaran menulis huruf Jawa di sekolah kurang maksimal 

diantaranya sikap siswa yang kurang tertarik dan merasa bosan dengan 

pembelajaran menulis huruf Jawa. Selain itu, faktor guru juga mempengaruhi 

pembelajaran menulis huruf Jawa yaitu pembelajaran dilakukan dengan metode 

konvensional atau ceramah. Hal ini disebabkan karena guru belum menemukan 

media yang dapat menarik siswa semangat belajar menulis huruf Jawa.  

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan 

media flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf Jawa. Tujuan pembelajaran 

dapat tercapai melalui pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan mengena bagi 

siswa. Penggunaan media flanacaraka merupakan salah satu strategi yang tepat 

dalam pembelajaran menulis huruf Jawa. Karena dengan media tersebut siswa 

akan terbantu dalam menulis kata atau kalimat berhuruf Jawa. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang digunakan untuk memberikan arah pada penelitian ini 

adalah adanya peningkatan keterampilan menulis huruf Jawa dan terjadi 
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perubahan perilaku yang positif pada siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kecamatan 

Kramat Kabupaten Tegal setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 

media flanacaraka 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan lanjutan penelitian research and development 

(R&D) yang telah dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya, penelitian ini 

menggunakan desain penelitian tindakan kelas yaitu dengan menerapkan media 

flanacaraka dalam pembelajaran. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama (Arikunto,dkk 

2006:3). Penelitian tindakan kelas juga dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk 

kajian yang sistematis reflektif oleh pelaku tindakan (guru) yang dilakukan untuk 

memperbaiki kondisi pembelajaran (Subyantoro, 2009:8). 

Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu cara yang strategis bagi 

guru untuk memperbaiki layanan kependidikan yang harus diselenggarakan dalam 

konteks pembelajaran di kelas dan peningkatan kualitas program sekolah secara 

keseluruhan (Aqib, 2006:18). Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

memperbaiki masalah-masalah yang sedang dialami oleh siswa di dalam kelas. 

Selain itu, tujuan penelitian tindakan kelas juga untuk memperbaiki pelaksanaan 

pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa.  

 Peneliti melaksanakan dua siklus dalam penelitian ini yaitu siklus I dan 

siklus II. Model penelitian tindakan kelas terdiri atas empat tahap pada masing-

masing siklus yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan atau observasi dan 

refleksi (Arikunto, 2010:17). Keempat tahap tersebut memiliki keterkaitan antara 
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satu dan lainnya. Masing-masing siklus terdiri dari empat langkah tersebut. 

Penjabaran keempat tahap tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

1) Perencanaan (planning) adalah merencanakan tindakan yang akan dilakukan 

untuk meningkatkan keterampilan menulis huruf Jawa pada siswa. 

2) Tindakan (acting) adalah pelaksanaan atau penerapan perencanaan yang 

dilakukan oleh peneliti sebagai upaya meningkatkan keterampilan menulis 

huruf Jawa. 

3) Pengamatan (observing) adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap siswa selama pembelajaran menulis huruf Jawa berlangsung. 

4) Refleksi (reflecting) adalah kegiatan mengkaji kembali atau menganalisis 

hasil yang telah diperoleh dari pengamatan sebelumnya sehingga dapat 

dilakukan revisi terhadap pembelajaran selanjutnya. 

Desain penelitian tersebut dapat digambarkan dalam gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Prasiklus  

 Kegiatan prasiklus ini dilakukan oleh peneliti sebelum melaksanakan 

siklus I. Peneliti melakukan observasi awal dan wawancara untuk mengetahui 

kemampuan awal dan perilaku siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kecamatan 

Kramat Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, siswa kelas 

PERENCANAAN 

TINDAKAN 

OBSERVASI 

REFLEKSI 

PERENCANAAN 

TINDAKAN 

OBSERVASI 

REFLEKSI 

Siklus I Siklus II 

Prasiklus 
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IV SDN Babakan 01 masih mengalami kesulitan dalam menulis huruf Jawa. Hal 

ini dapat diketahui dari daftar nilai yang diperlihatkan oleh guru. Rata-rata nilai 

keterampilan siswa kelas IV SDN Babakan 01 dalam menulis huruf Jawa  masih 

kurang maksimal. Berdasarkan daftar nilai tersebut, peneliti dapat mengetahui 

kemampuan masing-masing siswa sebelum dilakukan tindakan. Guru menjelaskan 

bahwa sebagian besar siswa belum hafal aksara Jawa sehingga mereka merasa 

kesulitan dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa. Hasil belajar siswa 

yang belum memuaskan tersebut akan ditindaklanjuti di siklus I. 

 

3.1.2 Prosedur Tindakan Siklus I 

Siklus I ini berlangsung selama 4x35 menit atau dua kali pertemuan 

dengan satu kali tes pada pertemuan kedua. Pertemuan pertama digunakan untuk 

menyampaikan materi sedangkan pertemuan kedua digunakan untuk mengadakan 

tes. Hasil siklus I akan digunakan sebagai acuan untuk melakukan tindakan pada 

siklus II. Tindakan pada siklus I berupa empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi. Keempat tindakan pada siklus I dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan peneliti melakukan rencana kegiatan untuk 

mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran 

keterampilan menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

Langkah ini merupakan suatu upaya untuk memperbaiki kelemahan dalam 
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pembelajaran menulis huruf Jawa selama ini. Rencana kegiatan yang akan 

dilakukan  peneliti sebagai berikut. 

1) Koordinasi dengan guru pengampu bahasa Jawa mengenai waktu pelaksanaan, 

materi yang akan diajarkan dan siapa yang akan mengajar selama penelitian. 

2) Menyusun rencana pembelajaran yang berhubungan dengan menulis huruf 

Jawa dengan media flanacaraka. 

3) Menyiapkan media flanacaraka sebagai media pembelajaran keterampilan 

menulis huruf Jawa. 

4) Menyiapkan instrumen tes berupa soal isian singkat menulis beberapa kalimat 

berhuruf Jawa.  

5) Menyiapkan instrumen nontes berupa pedoman observasi, pedoman jurnal, 

pedoman wawancara dan dokumentasi. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

 Tindakan merupakan pelaksanaan terhadap rencana pembelajaran yang 

telah dipersiapkan. Tindakan yang dilakukan oleh peneliti dalam pembelajaran 

keterampilan menulis huruf Jawa pada siklus I adalah sebagai berikut.  

1) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang telah disusun. 

a. Pertemuan pertama 

Peneliti mengawali dengan memberikan apersepsi pada siswa dengan 

memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan huruf Jawa. Kemudian guru 

memotivasi siswa untuk mencapai kompetensi yang akan diajarkan. 
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Guru dan siswa selanjutnya melaksanakan kegiatan inti pembelajaran. 

Tahap eksplorasi pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut, (1) guru 

bertanya kepada siswa mengenai bentuk-bentuk aksara Jawa dan 

sandhangan swara (wulu, suku, pepet, taling, taling tarung), (2) guru 

menyuruh salah satu siswa untuk menuliskan kata berhuruf Jawa dengan 

menggunakan sandhangan swara (wulu, suku, pepet, taling, taling tarung). 

Tahap elaborasi yang meliputi, (3) guru menampilkan media 

flanacaraka di papan tulis, (4) guru kembali bertanya jawab dengan siswa  

mengenai aksara Jawa dan  sandhangan swara (wulu, suku, pepet, taling, 

taling tarung) dengan menggunakan media flanacaraka, (5) guru 

memberikan materi baru mengenai sandhangan panyigeg wanda dan 

wyanjana dengan menggunakan media flanacaraka, (6) siswa bersama-

sama memahami bentuk dan fungsi sandhangan panyigeg wanda dan 

wyanjana, (7) guru memberi contoh kata atau kalimat sederhana yang 

menggunakan sandhangan panyigeg wanda dan wyanjana, (8) siswa 

berlatih menulis kata atau kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

sandhangan panyigeg wanda dan wyanjana. 

Tahap konfirmasi yaitu (9) hasil pekerjaan siswa ditampilkan di depan 

kelas untuk dikoreksi bersama, (10) guru memberikan perbaikan terhadap 

hasil pekerjaan siswa yang salah. 

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan akhir atau penutup. Kegiatan 

penutup dilakukan guru dan siswa untuk menyimpulkan dan merefleksikan 

kembali pembelajaran yang telah diajarkan. Kemudian siswa 

menyampaikan kesan selama mengikuti pembelajaran keterampilan menulis 
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huruf Jawa. Selanjutnya guru menyuruh siswa membentuk kelompok dan 

berlatih menulis kata atau kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

sandhangan swara, panyigeg wanda dan wyanjana dirumah masing-masing. 

b. Pertemuan kedua 

Peneliti mengawali kegiatan dengan melakukan apersepsi pada siswa 

dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan kata atau kalimat 

berhuruf Jawa dengan menggunakan sandhangan swara, panyigeg wanda 

atau wyanjana. Guru menyuruh siswa agar menyampaikan kesulitan yang 

dialami saat pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya guru memberikan 

motivasi kepada siswa untuk mencapai kompetensi yang diajarkan. 

Tahap eksplorasi meliputi (1) guru mengulas kembali materi menulis 

aksara Jawa dengan sandhangan panyigeg wanda dan wyanjana, (2) guru 

menyuruh beberapa siswa untuk menuliskan kata berbahasa Jawa yang 

menggunakan sandhangan panyigeg wanda dan wynjana dengan 

menggunakan media flanacaraka. 

Tahap elaborasi, siswa mencoba berlatih menulis kata atau kalimat 

berhuruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka yang meliputi, (3) 

masing-masing siswa bergabung dengan anggota kelompoknya yang sudah 

dibentuk pada pertemuan sebelumnya, (4) guru membagikan media 

flanacaraka kepada masing-masing kelompok, (5) masing-masing 

kelompok mendapatkan tugas untuk mengurutkan keduapuluh aksara Jawa 

legena, (6) hasil pekerjaan masing-masing kelompok tersebut ditampilkan di 

depan kelas untuk dikoreksi secara bersama-sama, (7) guru menyuruh 

masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi sandhangan panyigeg 
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wanda dan wyanjana, (8) hasil pekerjaan masing-masing kelompok tersebut 

ditampilkan di depan kelas untuk dikoreksi secara bersama-sama, (9) 

masing-masing kelompok mengambil kartu kata yang berisi kata berbahasa 

Jawa yang menggunakan sandhangan panyigeg wanda dan wyanjana, (10) 

masing-masing kelompok berdiskusi menuliskan kata tersebut dengan 

menggunakan media flanacaraka, (11) masing-masing kelompok 

menampilkan hasil pekerjaannya di depan kelas untuk dikoreksi secara 

bersama-sama, begitu seterusnya hingga beralih ke kartu kalimat, (12) 

kelompok yang nilainya tertinggi mendapatkan hadiah dari guru, (13) tes 

dilakukan secara individu dengan membagikan soal yang berisi kalimat 

berbahasa Jawa yang menggunakan sadhangan panyigeg wanda dan 

wyanjana. Tahap konfirmasi, yaitu (14) hasil pekerjaan siswa secara 

individu dikumpulkan untuk dikoreksi oleh guru. 

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan akhir atau penutup. Kegiatan 

penutup dilakukan oleh guru dan siswa untuk merefleksikan kembali 

pembelajaran yang telah diajarkan. Kemudian guru membagikan lembar 

jurnal kepada siswa untuk digunakan sebagai data nontes.  

2) Mengolah data tes yang berupa hasil pekerjaan siswa secara individu untuk 

mengetahui kemampuan siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan 

media flanacaraka pada siklus I. 

3) Mengambil data nontes berupa jurnal siswa dan wawancara setelah 

pembelajaran pada siklus I selesai. 
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4) Mengolah data nontes yang berupa hasil observasi, jurnal, wawancara dan 

dokumentasi untuk mengetahui perubahan perilaku siswa setelah pembelajaran 

dengan menggunakan media flanacaraka pada siklus I. 

  

3.1.2.3 Observasi 

Observasi atau pengamatan digunakan oleh peneliti sebagai alat penilaian 

dalam kegiatan pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa selama 

pembelajaran berlangsung dan respon siswa terhadap pembelajaran yang ada.  

Observasi dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Aspek yang diamati peneliti adalah (1) kesiapan dan antusias siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, (3) keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru, 

(4) keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru, (5) keaktifan siswa 

dalam berkelompok, (6) keseriusan siswa selama mengerjakan tugas dari guru.  

 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi adalah mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau 

dampak tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti 

dapat melakukan revisi terhadap rencana selanjutnya atau terhadap rencana awal 

tes siklus II. Refleksi pada siklus I digunakan untuk mengubah strategi dan 

sebagai perbaikan pembelajaran pada siklus II.  

Peneliti menganalisis hasil tes dan nontes (hasil observasi, hasil jurnal, 

hasil wawancara dan dokumentasi foto) yang telah dilakukan pada siklus I. Jika 

hasil tes tersebut belum memenuhi target nilai yang telah ditentukan, akan 
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dilakukan tindakan siklus II dan masalah-masalah yang timbul pada siklus I akan 

dicarikan alternatif pemecahannya pada siklus II. Sedangkan kelebihannya akan 

dipertahankan dan ditingkatkan. 

 

3.1.3 Prosedur Tindakan Siklus II 

 Proses tindakan pada siklus II dilakukan sebagai tindak lanjut perbaikan 

dan penyempurnaan yang meliputi strategi proses pembelajaran, dan sarana yang 

digunakan dalam penelitian mulai dari tahap perencanaan sampai refleksi. 

Pelaksanaan siklus II pada dasarnya sama dengan siklus I, perbedaannya terletak 

pada tindakan untuk melaksanakan perbaikan pada siklus I.  

 

3.1.3.1 Revisi Perencanaan  

 Peneliti mempersiapkan hal-hal yang akan dilaksanakan pada kegiatan 

siklus II untuk memperbaiki hasil refleksi siklus I. Rencana kegiatan yang akan 

dilakukan peneliti sebagai berikut. 

1) Menyusun perbaikan rencana pembelajaran keterampilan menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka yang materinya masih sama dengan 

siklus I. Namun demikian, diupayakan dapat memperbaiki masalah-masalah 

atau kekurangan-kekurangan pada siklus I. 

2) Menyiapkan instrument tes dan nontes berupa pedoman observasi, pedoman 

jurnal, pedoman wawancara dan dokumentasi. 

3) Memberikan pengawasan dan pengamatan lebih terhadap siswa yang 

berperilaku negatif agar pembelajaran berjalan lebih teratur dan tertib. 
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3.1.3.2 Tindakan 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II merupakan penyempurnaan dan 

perbaikan tindakan siklus I. Pada siklus II guru lebih memberikan bimbingan, dan 

latihan kepada siswa supaya hasil pembelajaran pada siklus II menjadi lebih baik.  

Tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II adalah sebagai 

berikut. 

1) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang sudah disusun. 

a. Pertemuan pertama 

Peneliti mengawali kegiatan dengan memberikan apersepsi pada siswa 

dengan memberikan pertanyaan yang terkait dengan materi menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan sandhangan panyigeg wanda dan wyanjana. 

Selanjutnya guru bertanya kepada siswa tentang kesulitan yang dialami saat 

pembelajaran sebelumnya dan memberikan motivasi kepada siswa untuk 

mencapai kompetensi yang akan diajarkan. 

Guru dan siswa kemudian melaksanakan kegiatan inti pembelajaran. 

Tahap eksplorasi siswa dan guru bersama-sama mengulas kembali materi 

aksara Jawa, sandhangan panyigeg wanda dan wyanjana dengan 

menggunakan media flanacaraka, sehingga siswa menjadi lebih paham 

tentang materi tersebut dan dapat menulis dengan lebih baik.  

Tahap elaborasi, siswa kembali diminta untuk menulis kata atau 

kalimat berhuruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Adapun 

langkah-langkah dalam tahap elaborasi meliputi: (1) masing-masing siswa 

bergabung dengan anggota kelompoknya seperti pada pertemuan 



40 

 

 

sebelumnya, (2) guru membagikan media flanacaraka kepada masing-

masing kelompok, (3) masing-masing kelompok mengambil kartu kalimat 

yang berisi kalimat berbahasa Jawa yang menggunakan sandhangan 

panyigeg wanda dan wyanjana dan mendiskusikannya secara bersama-

sama, (4) guru menyiapkan media flanacaraka lain di depan kelas, (5) Guru 

memilih siswa secara acak pada masing-masing kelompok untuk maju ke 

depan menuliskan kalimat yang telah didapatkannya dengan menggunakan 

media flanacaraka yang telah disediakan oleh guru, begitu seterusnya 

hingga siswa dalam masing-masing kelompok maju. 

Tahap konfirmasi yaitu (6) masing-masing siswa menampilkan hasil 

pekerjaannya di depan kelas untuk dikoreksi oleh guru, (7) kelompok yang 

mendapatkan nilai tertinggi mendapatkan hadiah dari guru. 

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan akhir atau penutup. Pada tahap 

ini yang dilakukan adalah guru bersama siswa melakukan refleksi 

pembelajaran yang telah diajarkan. Kemudian guru menyuruh siswa untuk 

berlatih menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan sandhangan 

panyigeg wanda  dan wyanjana dirumah masing-masing. 

b. Pertemuan kedua 

Peneliti mengawali kegiatan dengan memberikan apersepsi pada siswa 

dengan memberikan pertanyaan yang terkait dengan materi menulis huruf 

Jawa. Selanjutnya guru kembali memotivasi siswa untuk mencapai 

kompetensi yang diajarkan. 

Guru dan siswa kemudian melaksanakan kegiatan inti pembelajaran. 

Tahap eksplorasi yaitu siswa dan guru bersama-sama mengulas kembali 
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materi menulis huruf Jawa pada pertemuan sebelumnya, dengan menyuruh 

siswa untuk menulis kalimat berbahasa Jawa tanpa menggunakan media 

flanacaraka.  

Tahap selanjutnya adalah tahap elaborasi yang meliputi, (1) beberapa 

hasil pekerjaan siswa ditulis dipapan tulis untuk dikoreksi bersama-sama, 

(2) guru mengingatkan kembali cara penulisan sandhangan panyigeg wanda 

dan wyanjana dengan memberikan contoh kalimat yang menggunakan 

sandhangan tersebut, (3) selanjutnya dilakukan evaluasi. Tes dilakukan 

secara individu dengan membagikan soal yang berisi kalimat berbahasa 

Jawa yang menggunakan sadhangan panyigeg wanda dan wyanjana. Tes 

evaluasi ini dilakukan tanpa menggunakan media flanacaraka. Tahap 

konfirmasi yaitu (4) hasil pekerjaan siswa secara individu dikumpulkan 

untuk dikoreksi oleh guru. 

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan akhir atau penutup yaitu guru 

bersama siswa merefleksikan pembelajaran yang telah diajarkan. Kemudian 

guru membagikan lembar jurnal yang digunakan sebagai data nontes kepada 

siswa. 

2) Mengolah data tes yang berupa hasil pekerjaan siswa secara individu untuk 

mengetahui kemampuan siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan 

media flanacaraka pada siklus II. 

3) Mengambil data nontes berupa jurnal siswa dan wawancara setelah 

pembelajaran pada siklus II selesai. 
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4) Mengolah data nontes yang berupa hasil observasi, jurnal, wawancara dan 

dokumentasi untuk mengetahui perubahan perilaku siswa setelah pembelajaran 

dengan menggunakan media flanacaraka pada siklus II. 

 

3.1.3.3 Observasi 

Observasi pada siklus II juga masih sama dengan siklus I. Observasi 

dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa selama pembelajaran berlangsung 

dan respon siswa terhadap pembelajaran yang ada. Observasi dilakukan pada saat 

proses belajar mengajar berlangsung. Aspek yang diamati peneliti adalah (1) 

kesiapan dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, (3) keaktifan siswa 

dalam menjawab pertanyaan guru, (4) keseriusan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru, (5) keaktifan siswa dalam berkelompok, (6) keseriusan siswa 

selama mengerjakan tugas dari guru.  

 

3.1.3.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui 

keefektifan penggunaan media flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf 

Jawa. Refleksi dilakukan dengan menganalisis hasil tes keterampilan menulis 

huruf Jawa dan hasil nontes yang dilakukan pada siklus II. Refleksi pada siklus II 

dilakukan untuk menentukan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama 

pembelajaran dan untuk mencari kelemahan-kelemahan yang masih muncul 

dalam pembelajaran berdasarkan hasil observasi, jurnal, wawancara dan 

dokumentasi.  
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3.2 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 

Babakan 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun ajaran 2012/2013 yang 

berjumlah 39 siswa yang terdiri dari laki-laki 19 siswa dan perempuan 20 siswa. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IV karena media flanacaraka yang 

dikembangkan oleh peneliti sesuai dengan kompetensi dasar (KD) menulis 

kalimat sederhana berhuruf Jawa pada kelas IV.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat, atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 

2013:61). Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis huruf 

Jawa siswa SD kelas IV. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media 

flanacaraka. 

 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Huruf Jawa Siswa SD Kelas IV 

 Variabel terikat dalam pembelajaran ini adalah keterampilan menulis huruf 

Jawa siswa SD kelas IV. Keterampilan menulis huruf Jawa yang dimaksud adalah 

keterampilan untuk menuliskan kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

menggunakan sandhangan panyigeg wanda dan wyanjana. Indikator keterampilan 

menulis huruf Jawa ini dapat dilihat dari ketepatan siswa dalam menuliskan huruf 

atau aksara Jawa legena, ketepatan menuliskan sandhangan dan kerapian dalam 
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menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa. Target penelitian ini adalah untuk 

menentukan solusi terhadap kondisi siswa yang keterampilan menulis huruf 

Jawanya masih rendah sehingga dicapai suatu kondisi baru yaitu siswa terampil 

dalam menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

 

3.3.2 Variabel Media Flanacaraka 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan media flanacaraka 

dalam membelajarkan keterampilan menulis huruf Jawa pada siswa SD kelas IV 

SDN Babakan 01 Kec. Kramat Kab. Tegal. Tujuannya untuk memudahkan dan 

membantu siswa dalam memahami aksara Jawa sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis kalimat sederhana berhuruf 

Jawa. 

Adanya media dalam suatu pembelajaran akan menjadikan pembelajaran 

lebih menarik dan bermakna. Penggunaan media flanacaraka dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan meningkatkan semangat dan 

motivasi siswa. Penerapan media flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf 

Jawa secara garis besar dilakukan dengan cara guru menunjukkan kepada siswa 

media flanacaraka sebagai media dalam pemberian materi. Setelah siswa 

memahami perangkat huruf Jawa (aksara Jawa, sandhangan swara, panyigeg 

wanda dan wyanjana) siswa secara berkelompok berdiskusi untuk menuliskan 

kata atau kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka, kemudian guru melakukan evaluasi kepada masing-masing individu 

untuk menuliskan kalimat sederhana berhuruf Jawa. 
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3.4 Indikator Kerja 

Indikator kinerja dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu indikator 

kuantitatif dan kualitatif. Penjabaran indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

 

3.4.1 Indikator Kuantitatif 

Indikator kuantitatif penelitian ini adalah ketercapaian target menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Siswa dinyatakan berhasil 

melakukan pembelajaran menulis huruf Jawa apabila nilai yang diperoleh sesuai 

dengan target yang ditentukan. Peneliti menghendaki nilai yang dicapai sesuai 

dengan KKM yang telah ditentukan, yaitu rata-rata klasikal 65 dengan jumlah 

siswa minimal 75% dari jumlah keseluruhan. Siswa yang memperoleh nilai 

minimal 65 maka dinyatakan tuntas, sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

dibawah 65 dinyatakan belum tuntas. 

 

3.4.2 Indikator Kualitatif 

Indikator kualitatif penelitian ini adalah adanya perubahan perilaku siswa 

yang diketahui melalui data nontes yang berupa observasi, jurnal, wawancara dan 

dokumentasi. Siswa dinyatakan berhasil dalam pembelajaran menulis huruf Jawa 

apabila perilaku siswa berubah kearah yang lebih baik, yaitu (1) siswa lebih siap 

dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, (2) siswa aktif menjawab 

pertanyaan guru, (3) siswa serius dalam memperhatikan penjelasan guru, (4) siswa 

aktif dalam kegiatan berkelompok, (5) siswa bertanggungjawab mengerjakan 

tugas dari guru. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes dan 

nontes. Instrumen tes digunakan untuk mendapatkan data tentang peningkatan 

keterampilan menulis huruf Jawa siswa sedangkan instrumen nontes berupa 

lembar observasi, lembar jurnal, lembar wawancara dan dokumentasi. Instrumen 

nontes ini digunakan untuk mengetahui perubahan tingkah laku atau perilaku 

siswa saat pembelajaran berlangsung dan setelah pembelajaran berlangsung.  

 

3.5.1 Instrumen Tes 

 Tes yang digunakan pada penelitian ini adalah tes tertulis. Bentuk tes yang 

diberikan berupa soal individual. Soal individu berupa lima soal yang berisi 

kalimat sederhana. Kelima soal tersebut dikerjakan tidak menggunakan media 

flanacaraka. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

siswa setelah menggunakan media flanacaraka. Alat tes yang digunakan berisi 

lembar soal menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa. Soal individual tersebut 

berisi perintah pengalih-hurufan dari abjad latin ke aksara Jawa. 

Aspek penilaian tes dalam penelitian ini adalah (1) ketepatan huruf, (2) 

ketepatan sandhangan, (3) kerapian tulisan. Pedoman penilaian dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 1. Rubrik Penilaian Tes Menulis Huruf Jawa 

No. 
Aspek yang 

dinilai 

Pertanyaan 

Pemandu 

Skor 
Bobot 

Skor x 

Bobot 1 2 3 4 

1. 
Ketepatan Huruf 

Jawa 

Apakah penulisan 

aksara Jawanya tepat 

sesuai dengan soal? 

    

9 36 
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2. 
Ketepatan 

Sandhangan 

Apakah penulisan 

sandhangannya tepat 

sesuai dengan soal? 

    

9 36 

3. 
Kerapian 

Penulisan 

Apakah tulisannya 

rapi (sejajar), jelas 

terbaca dan tidak ada 

coretan? 

    

7 28 

Jumlah 
    

25 100 

 

Aspek penilaian tes menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa mempunyai 

kriteria penilaian masing-masing. Panduan penilaian menulis huruf Jawa pada 

masing-masing aspek dengan rentang skor dan kategori penilaian tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2. Panduan Penilaian Menulis Huruf Jawa 

No. Aspek Penilaian Kriteria Skor Kategori 

1. 
Ketepatan huruf Jawa 

dengan soal 

 Tidak ada kesalahan 

 Ada 1 kesalahan huruf Jawa 

 Ada 2 kesalahan huruf Jawa 

 Ada lebih dari 3 kesalahan 

huruf Jawa 

4 

3 

2 

1 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

2. 

Ketepatan 

sandhangan dengan 

soal 

 Tidak ada kesalahan 

 Ada 1 kesalahan sandhangan 

 Ada 2 kesalahan sandhangan 

 Ada lebih dari 3 kesalahan 

sandhangan 

4 

3 

2 

1 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

3. Kerapian Penulisan 

 Terdapat 4 unsur yang harus 

dipenuhi yaitu rapi (sejajar), 

jelas terbaca dan tidak ada 

coretan 

 Terdapat 3 unsur 

 Terdapat 2 unsur 

 Terdapat 1 unsur 

4 

 

 

 

3 

2 

1 

Sangat Baik 

 

 

 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

Melalui panduan penilaian tersebut, peneliti dapat mengetahui 

keterampilan siswa dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 



48 

 

 

menggunakan media flanacaraka berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, 

cukup dan kurang. Pedoman penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 3. Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Huruf Jawa 

No. Kategori Nilai 

1. Sangat baik 85-100 

2. Baik 75-84 

3. Cukup 65-74 

4. Kurang <65 

 

3.5.2 Instrumen Nontes 

 Instrumen nontes berupa lembar observasi, lembar jurnal, lembar 

wawancara dan dokumentasi. 

 

3.5.2.1 Pedoman Observasi 

Pengambilan data melalui observasi dilakukan selama pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Pedoman observasi 

ini digunakan oleh peneliti untuk mengamati perilaku (tingkah laku), sikap dan 

respon siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Perilaku belajar yang diamati 

adalah sebagai berikut yaitu, (1) siswa siap mengikuti pembelajaran (tidak ramai, 

tidak melamun, tidak mengantuk, duduk ditempat masing-masing dengan tenang, 

dan sudah mempersiapkan alat tulis), (2) siswa antusias dalam pembelajaran, (3) 

siswa memperhatikan dan memahami penjelasan guru, (4) siswa aktif dalam 

menjawab pertanyaan guru, (5) siswa memperhatikan dan memahami contoh yang 

diberikan oleh guru, (6) siswa berpartisipasi aktif dalam kelompok, (7) siswa 

menulis huruf Jawa dengan sungguh-sungguh, (8) siswa mengerjakan tugas 
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dengan tepat waktu, (9) siswa berani mempresentasikan hasil kerjanya di depan 

kelas, (10) siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan tidak ada yang 

meminta ijin ke luar kelas saat pembelajaran. 

 

3.5.2.2 Pedoman Jurnal 

 Jurnal digunakan sebagai bahan refleksi dari atas segala hal yang 

dirasakan selama pembelajaran berlangsung. Jurnal dibuat menjadi dua macam 

yaitu jurnal peneliti atau guru dan jurnal siswa.   

 Aspek-aspek yang terdapat dalam jurnal guru meliputi, (1) kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka, (2) keaktifan siswa selama pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

media flanacaraka berlangsung, (3) tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, (4) tingkah laku 

dan sikap siswa selama pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan 

media flanacaraka berlangsung. 

 Aspek–aspek yang terdapat dalam jurnal siswa meliputi, (1) ketertarikan 

siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka, (2) pemahaman siswa terhadap penjelasan guru dalam pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, (3) kesulitan siswa 

terhadap materi pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka, (4) perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, (5) kesan dan pesan siswa 

terhadap pembelajaran keterampilan menulis huruf Jawa dengan menggunakan 

media flanacaraka. 
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3.5.2.3 Pedoman Wawancara 

 Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi 

mengenai keadaan responden melalui tanya jawab dan diskusi dengan siswa. 

Wawancara dilakukan terhadap siswa yang mendapatkan skor tesnya rendah, 

sedang dan tinggi.  

Wawancara berisikan pertanyaan sebagai berikut: (1) bagaimana 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa?, (2) bagaimana 

pendapat siswa tentang cara guru menyampaikan materi pembelajaran menulis 

huruf Jawa?, (3) kesulitan apakah yang siswa alami selama pembelajaran menulis 

huruf Jawa berlangsung?, (4) bagaimana perasaan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka?, dan 

(5) apa saran yang dapat siswa berikan terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka?.  

 

3.5.2.4 Dokumentasi Foto 

 Pengambilan gambar (foto) dalam pembelajaran menulis huruf Jawa dapat 

dijadikan laporan dalam penelitian. Pengambilan foto ini dilakukan selama 

penelitian berlangsung. Foto diambil berupa aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka. 

Foto yang diambil meliputi, (1) aktifitas siswa ketika memperhatikan 

penjelasan guru, (2) aktifitas siswa ketika berdiskusi mengerjakan tugas dari guru, 

(3) aktifitas siswa saat mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas untuk 

dikoreksi bersama-sama. Penggunaan foto sangat bermanfaat untuk melengkapi 
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sumber data. Hasil dokumentasi ini digunakan sebagai gambaran siswa yang 

diabadikan selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

 

3.6 Uji Instrumen 

 Uji validitas pada instrumen dilakukan dengan validitas permukaan yaitu 

dengan konsultasi kepada dosen pembimbing. Setelah dikonsultasikan dengan 

maka diadakan perbaikan-perbaikan. Setelah diperoleh kesepakatan bahwa 

instrumen yang ditentukan telah valid, maka instrumen tersebut dapat digunakan 

sebagai instrumen penelitian.  

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik tes dan 

nontes untuk mengukur peningkatan keterampilan menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka. Teknik tes digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menulis huruf Jawa dengan media flanacaraka 

sedangkan teknik nontes digunakan untuk mengetahui respon atau tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka. Berikut ini adalah penjabaran dari teknik pengumpulan data dengan 

teknik tes dan nontes. 

 

3.7.1 Teknik Tes 

 Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tes. Tes 

dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada siklus I dan siklus II dengan tujuan untuk 

mengukur keterampilan siswa dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa. 
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Hasil tes pada siklus I nantinya akan dijadikan dasar untuk menghadapi tes pada 

siklus II. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan data dengan teknik 

tes adalah (1) menyiapkan instrumen tes, (2) siswa berlatih menulis kalimat 

sederhana dengan menggunakan media flanacaraka, (3) setelah berlatih, siswa 

mendapatkan soal secara individu, (4) menilai dan mengolah data hasil penelitian, 

(5) peneliti mengukur keterampilan menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa 

berdasarkan hasil tes pada siklus I dan siklus II. 

 

3.7.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan oleh peneliti bertujuan untuk 

mengumpulkan data proses belajar mengajar menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka yang meliputi: observasi, jurnal, wawancara dan 

dokumentasi. 

 

3.7.2.1 Observasi 

Observasi digunakan untuk mengungkap data keaktifan siswa selama 

pembelajaran menulis huruf Jawa berlangsung dengan menggunakan media 

flanacaraka. Adapun tahap penelitiannya adalah sebagai berikut: (1) 

mempersiapkan lembar observasi yang berisi beberapa pertanyaan tentang 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, (2) melaksanakan observasi selama 

pembelajaran berlangsung yaitu mulai dari penjelasan guru, proses belajar 

mengajar sampai siswa menulis kata atau kalimat berhuruf Jawa, (3) mencatat 

hasil observasi dengan mengisi lembar observasi yang telah dipersiapkan. 
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3.7.2.2 Jurnal 

 Jurnal digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian. 

Jurnal yang dibuat oleh peneliti berupa jurnal guru dan siswa. Setiap akhir 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka guru 

dan siswa menulis jurnal yang berisi mengenai keaktifan siswa, pesan dan kesan 

yang siswa alami selama pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan 

media flanacaraka. 

 

3.7.2.3 Wawancara 

Teknik wawancara digunakan oleh peneliti untuk mengungkap data 

penelitian mengenai kesulitan dan hambatan yang dialami oleh siswa selama 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

Wawancara dilakukan dengan beberapa siswa yang mendapatkan nilai tinggi, 

sedang dan rendah. Hal ini berdasarkan nilai tes pada tiap siklus dan berdasarkan 

observasi yang dilakukan oleh guru selama pembelajaran menulis huruf Jawa. 

Pelaksanaan wawancara dilakukan setelah pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka selesai dilaksanakan. 

 

3.7.2.4 Dokumentasi 

Pengambilan data melalui dokumentasi foto dilakukan pada saat 

pembelajaran berlangsung. Pengambilan foto dalam pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka dapat dijadikan gambaran perilaku 

siswa dalam penelitian. Foto yang diambil dalam penelitian ini dijadikan sebagai 

sumber data. Proses pengambilan foto dilakukan pada saat siswa melaksanakan 
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pembelajaran berlangsung yang berupa aktivitas-aktivitas siswa selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

kuantitatif dan kualitatif.  

 

3.8.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

 Teknik analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data tes. 

Analisis data tes secara kuantitatif dihitung dengan persentasi melalui langkah-

langkah: (1) merekap nilai yang diperoleh siswa, (2) menghitung nilai komulatif, 

(3) menghitung persentasi.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentasi nilai adalah sebagai 

berikut.  

     

           

Keterangan: 

NP = Nilai Persentase 

NK = Nilai Komulatif 

R    = Jumlah Responden 

Hasil perhitungan menulis huruf Jawa dari masing-masing siklus 

kemudian dibandingkan. Hal ini akan memberikan gambaran mengenai persentasi 
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peningkatan keterampilan menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka.  

 

3.8.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

 Teknik analisis data kualitatif untuk memberikan gambaran perubahan 

perilaku siswa dalam pembelajaran menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka. Teknik kualitatif digunakan untuk 

menganalisis data nontes yang diperoleh melalui lembar observasi, jurnal, 

wawancara pada siklus I dan siklus II.  

Adapun langkah-langkah dalam penganalisian data kualitatif adalah 

dengan menganalisis lembar observasi yang telah diisi pada saat pembelajaran. 

Data wawancara digunakan untuk mengetahui tanggapan dan perasaan siswa 

terhadap pembelajaran menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka. Data wawancara dianalisis dengan membaca 

kembali catatan wawancara yang telah dilakukan. Sedangkan data jurnal dianalisis 

dengan cara membaca seluruh jurnal siswa dan guru untuk direkap menjadi suatu 

simpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian keterampilan menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka pada siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kec. Kramat Kab. Tegal 

dipaparkan dalam bentuk hasil dan pembahasan sebagai berikut. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diperoleh dari hasil prasiklus, siklus I, 

dan siklus II. Hasil penelitian pada prasiklus diperoleh dari daftar nilai yang 

diberikan oleh guru, sedangkan hasil penelitian pada siklus I dan siklus II 

diperoleh dari hasil tes dan nontes. Hasil tes prasiklus merupakan hasil tes 

keterampilan menulis huruf Jawa sebelum menggunakan media flanacaraka, 

sedangkan hasil tes siklus I dan siklus II merupakan hasil tes keterampilan 

menulis huruf Jawa setelah menggunakan media flanacaraka.  

Hasil penelitian tes pada prasiklus, siklus I, dan siklus II disajikan dalam 

bentuk data kuantitatif, sedangkan hasil penelitian nontes pada siklus I dan II 

disajikan dalam bentuk data kualitatif. Sistem penyajian data hasil tes peningkatan 

keterampilan menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka pada 

siklus I dan siklus II berupa angka yang disajikan dalam bentuk tabel, kemudian 

diuraikan analisis atau penjelasan dari laporan tabel tersebut. Data nontes 

dipaparkan dalam bentuk rangkaian kalimat secara deskriptif yang meliputi hasil 

observasi, jurnal, wawancara dan dokumentasi foto. 
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4.1.1 Prasiklus 

 Prasiklus merupakan kondisi pembelajaran menulis huruf Jawa sebelum 

dilakukan tindakan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan guru bahasa 

Jawa untuk mengetahui kemampuan siswa serta situasi pembelajaran terutama 

sikap dan perilaku  siswa selama pembelajaran menulis huruf Jawa berlangsung. 

Nilai siswa pada kondisi awal ini didapat dari daftar nilai guru. 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti dari Ibu Linda Pur Riyanti, S.Pd., 

selaku guru bahasa Jawa kelas IV SDN Babakan 01 bahwa sebagian besar siswa 

masih mengalami kesulitan dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa. Hal 

ini dikarenakan sebagian besar siswa belum hafal dengan aksara Jawa legena dan 

sandhangannya. Selain itu, siswa juga kurang tertarik dengan pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan alasan aksara Jawa legena sulit untuk dipelajari.  

Berdasarkan daftar nilai dari guru, sebagian siswa mendapat nilai kurang 

maksimal. Nilai rata-rata kelas masih dibawah nilai ketuntasan yaitu 65, karena 

nilai rata-rata klasikal siswa hanya 59,5. Hasil tes awal keterampilan menulis 

huruf Jawa pada siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kec. Kramat Kab. Tegal dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa pada Prasiklus 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Bobot 

Nilai 

Persen 

% 
Nilai Rata-rata 

1. Sangat baik 85-100 0 0 0 =  ∑ Bobot Nilai 

    ∑ Frekuensi 

=  2322   = 59,5 

      39 

(kategori kurang) 

2. Baik 75-84 0 0 0 

3. Cukup 65-74 14 933 35,9 

4 Kurang <65 25 1389 64,1 

Jumlah 39 2322 100 
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 Tabel 4 merupakan tabel hasil tes kemampuan menulis huruf Jawa pada 

siswa kelas IV SDN Babakan 01 sebelum memperoleh pembelajaran 

menggunakan media flanacaraka. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai rata-rata siswa kelas IV SDN Babakan 01 adalah 59,5 atau 

berkategori kurang. Nilai rata-rata tersebut belum dapat dikatakan memuaskan 

karena masih berada dibawah nilai ketuntasan minimal, yaitu 65.  Tabel tersebut 

menunjukkan bahwa tidak ada satu siswa yang dapat mencapai kategori sangat 

baik dengan rentang nilai 85-100, begitu juga dengan kategori baik dengan 

rentang 75-84. Kategori cukup dengan rentang nilai 65-74 dapat dicapai oleh 14 

siswa atau 35,9%. Sedangkan sebanyak 25 siswa atau 64,1% memperoleh nilai 

dalam kategori kurang yaitu <65. Berikut adalah diagram batang hasil menulis 

huruf Jawa prasiklus. 

 

 

Diagram 1. Hasil Menulis Huruf Jawa Prasiklus 

 Berdasarkan penjelasan guru pengampu bahasa Jawa, sebagian besar siswa 

belum hafal dengan bentuk-bentuk aksara Jawa legena, sehingga siswa merasa 

kesulitan dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa. Sebanyak 35,9% siswa 

sudah mampu menuliskan kalimat sederhana berhuruf Jawa, namun masih banyak 
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kesalahan dalam penulisannya. Bentuk aksara Jawa legena yang hampir sama 

membuat siswa kebingungan dalam menuliskannya. 

Perolehan nilai masing-masing siswa pada prasiklus dapat dilihat pada 

grafik berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Pancaran Nilai Menulis Huruf Jawa Prasiklus 

 Grafik tersebut merupakan grafik hasil belajar siswa pada prasiklus belum 

maksimal, karena nilai rata-rata siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kecamatan 

Kramat Kabupaten Tegal hanya sebesar 59,5. Berdasarkan penjelasan guru, 

sebagian besar siswa masih belum hafal aksara Jawa legena dan sandhangannya. 

Hal ini yang menyebabkan siswa kurang lancar dalam menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa. Kondisi tersebut menjadi dasar dilakukannya pembelajaran lebih 

lanjut, yaitu penerapan media flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf 

Jawa. Penerapan media flanacaraka tersebut diharapkan dapat memperbaiki hasil 

tes siswa dalam pembelajaran menulis huruf Jawa menjadi lebih baik dengan rata-

rata klasikal mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 65. 
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4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

 Siklus I merupakan lanjutan dari prasiklus. Tindakan siklus I ini dilakukan 

untuk memperbaiki dan memecahkan masalah pada saat prasiklus. Pembelajaran 

menulis huruf Jawa pada siklus I dilaksanakan oleh peneliti dengan menggunakan 

media flanacaraka. Pembelajaran siklus I dilaksanakan selama dua kali 

pertemuan. Hasil penelitian pada siklus I berupa hasil tes dan nontes. Hasil 

penilaian komulatif dapat dilihat sebagai berikut.  

 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

 Data hasil tes pada siklus I digunakan untuk mengetahui keterampilan 

menulis huruf Jawa setelah menggunakan media flanacaraka. Tes ini dilakukan 

dengan tes menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa. Aspek penilaian 

keterampilan menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa pada penelitian ini adalah 

(1) ketepatan huruf (aksara legena), (2) ketepatan sandhangan, dan (3) kerapian.  

Pelaksanaan pada siklus I dilakukan selama dua kali pertemuan. 

Pertemuan pertama digunakan untuk pemberian materi sedangkan pertemuan 

kedua digunakan untuk mendapatkan hasil belajar siswa. Penggunaan media 

flanacaraka diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis huruf Jawa. 

Tes tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan memperhatikan ketepatan huruf (aksara 

legena), sandhangan dan kerapian. Soal tes menulis huruf Jawa pada siklus I 

terdiri atas lima kalimat sederhana berhuruf Jawa yang terdiri dari 3-4 kata.  

Berikut adalah hasil akhir tes peningkatan keterampilan menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka secara keseluruhan. 
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Tabel 5. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan Media 

Flanacaraka pada Siklus I 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Bobot 

Nilai 

Persen 

% 
Nilai Rata-rata 

1. Sangat baik 85-100 0 0 0 =  ∑ Bobot Nilai 

    ∑ Frekuensi 

=  2460  = 63,07 

      39 

(kategori kurang) 

2. Baik 75-84 5 384 12,8 

3. Cukup 65-74 15 1014 38,5 

4 Kurang <65 19 1062 48,7 

Jumlah 39 2460 100 

  

Tabel 5 merupakan tabel hasil nilai rata-rata menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa yang dicapai siswa pada siklus I. Berdasarkan tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa secara klasikal, nilai rata-rata menulis huruf Jawa pada siklus I 

mencapai 63,07 atau berkategori kurang.  

Hasil penelitian pada siklus I mengalami peningkatan dari hasil prasiklus. 

Namun, nilai rata-rata klasikal pada siklus I belum mencapai target penelitian 

yaitu 65. Belum ada siswa yang mencapai kategori sangat baik dengan rentang 

85-100, hanya terdapat 5 siswa atau sebesar 12,8% yang memperoleh kategori 

baik dengan rentang nilai yaitu 75-84. Siswa yang memperoleh nilai dalam 

kategori cukup yaitu dengan rentang nilai 65-74 berjumlah 15 siswa atau 38,5%. 

Sedangkan siswa yang memperoleh nilai dalam kategori kurang dengan rentang 

nilai dibawah 65 berjumlah 19 siswa atau 48,7%. Masih rendahnya nilai rata-rata 

klasikal siswa dalam pembelajaran menulis huruf Jawa menjadi masalah yang 

perlu diperhatikan dalam perbaikan penelitian pada pertemuan berikutnya.  

Berikut diagram hasil tes menulis huruf Jawa setelah menggunakan media 

flanacaraka pada siklus I. 
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Diagram 2. Hasil Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan Media 

Flanacaraka pada siklus I 

Hasil tes siswa menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka pada siklus I dapat dijelaskan secara rinci dengan grafik sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 Grafik 2. Pancaran Nilai Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan 

Media Flanacaraka pada Siklus I 

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa hampir sebagian siswa 

kelas IV pada SDN Babakan 01 Kec. Kramat Kab. Tegal belum mencapai nilai 

ketuntasan belajar minimal yaitu 65, karena ada 19 siswa yang mendapatkan nilai 

dibawah 65. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai dibawah 65, menyebabkan 
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nilai rata-rata klasikal siswa hanya mencapai 63,07 atau dalam kategori cukup. 

Perlu adanya peningkatan dalam pembelajaran sehingga nilai rata-rata klasikal 

siswa dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 65. 

 Nilai akhir tes menulis huruf Jawa pada siklus I diperoleh dari 

penjumlahan nilai ketiga aspek penilaian, meliputi: (1) ketepatan huruf (aksara 

legena), (2) ketepatan sandhangan, dan (3) kerapian. Ketiga aspek tersebut dapat 

diketahui bahwa aspek ketepatan huruf (aksara legena) mencapai rata-rata 22,6; 

aspek ketepatan sandhangan mencapai rata-rata 22,15; dan aspek kerapian 

mencapai rata-rata 16,8. Berikut hasil perolehan nilai tiap aspek penilaian 

keterampilan menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka pada 

siklus I. 

 

4.1.2.1.1 Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Ketepatan Huruf 

 Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menulis kalimat 

sederhana berhuruf Jawa. Soal tes menulis huruf Jawa terdiri atas lima kalimat 

sederhana. Masing-masing kalimat terdiri atas 3 kata. Jadi, kelima kalimat 

tersebut kurang lebih terdiri atas 32 aksara legena yang harus ditulis oleh siswa.  

Penilaian aspek ketepatan huruf (aksara legena) ini berdasarkan pada 

ketepatan penulisan huruf atau aksara legena dengan soal yang telah diberikan 

oleh guru. Hasil aspek ketepatan huruf (aksara legena) pada siklus I dijabarkan 

dalam tabel 6 berikut ini. 
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Tabel 6. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Ketepatan Huruf (Aksara 

Legena) pada Siklus I 

No. Kategori Nilai Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persen 

% 
Nilai Rata-rata 

1. Sangat baik 36 0 0 0 =  ∑ Bobot Skor 

    ∑ Frekuensi 

=  882  = 22,6 

     39 

(kategori cukup) 

2. Baik 27 22 594 56,4 

3. Cukup 18 15 270 38,5 

4 Kurang 9 2 18 5,1 

Jumlah 39 882 100 

 

 Tabel 6 merupakan tabel nilai rata-rata menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa yang dicapai siswa pada aspek ketepatan huruf (aksara legena). 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa secara klasikal pada 

aspek ketepatan huruf (aksara legena) adalah 22,6 atau berkategori cukup. Nilai 

36 tidak dapat dicapai siswa atau 0%, nilai 27 dicapai oleh 22 siswa atau sebesar 

56,4% dan nilai 18 dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 38,5%. Kategori kurang 

dengan nilai 9 diperoleh oleh 2 siswa atau 5,1%.  

 Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa 5,1% atau 2 siswa belum 

dapat menuliskan kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan baik karena terdapat 

kesalahan penulisan lebih dari 15 aksara Jawa legena. Sebanyak 15 siswa atau 

38,5% salah dalam menuliskan aksara legena sebanyak 10-14 huruf, sedangkan 

56,4% atau 22 siswa hanya salah menuliskan 5-9 aksara legena. Tidak ada satu 

siswa atau 0% yang dapat menulis kalimat berhuruf Jawa dengan kesalahan antara 

0-4 aksara legena. 
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 Berdasarkan hasil penelitian tes menulis huruf Jawa dengan menggunakan 

media flanacaraka pada siklus I, dapat diketahui bahwa kesalahan penulisan 

aksara legena masih banyak ditemui. Bentuk aksara Jawa yang hampir sama 

menyebabkan siswa salah dalam menulis kalimat berhuruf Jawa tersebut. 

Kesalahan tersebut diantaranya pada penulisan kata (Doni),

(Ipah), (kae), (bocah), (ing) .  Kata 

(Doni), seharusnya ditulis dengan penulisan (Doni), namun siswa 

menuliskan (da) dengan aksara (na) sehingga penulisannya 

(Noni). Kesalahan yang selanjutnya terdapat pada penulisan kata (Ipah). 

Sebagian besar siswa menulis kata tidak disertai dengan aksara  sehingga 

penulisannya   (Ipah). Kesalahan tersebut juga terdapat pada penulisan kata 

(kaé), sebagian besar siswa menulis tanpa disertai dengan aksara 

(ha). Kesalahan lainnya ada pada penulisan kata (bocah). Sebagian 

besar siswa menulis kata (bo) dengan kata (ngo) atau (nyo), 

sedangkan kata (bocah) ditulis dengan menggunakan aksara (sah). 

Penulisan kata (ing) juga mengalami kesalahan, sebagian siswa menulis kata 

(ing) dengan menggunakan aksara (la). 

 

Penulisan aksara legena banyak mengalami kesalahan pada penulisan 

aksara yang mempunyai bentuk hampir sama. Kondisi tersebut dijadikan peneliti 
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untuk memperbaiki pembelajaran pada pertemuan selanjutnya yaitu penjelasan 

lebih rinci tentang cara membedakan aksara legena yang bentuknya hampir sama 

sehingga siswa mampu menuliskan kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

benar.  

 

4.1.2.1.2 Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Ketepatan Sandhangan 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menulis kalimat 

sederhana berhuruf Jawa. Soal tes menulis huruf Jawa terdiri atas lima kalimat 

sederhana. Masing-masing kalimat terdiri atas 3 kata yang menggunakan 

sandhangan swara, panyigeg wanda, dan wyanjana.  

Penilaian pada aspek ketepatan sandhangan ini berdasarkan ketepatan 

penulisan sandhangan dengan soal tes yang telah diberikan oleh guru. Hasil aspek 

ketepatan sandhangan pada siklus I dijabarkan dalam tabel 7 berikut ini. 

Tabel 7. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Sandhangan pada Siklus I 

No. Kategori Nilai Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persen 

% 
Nilai Rata-rata 

1. Sangat baik 36 5 180 12,8 =  ∑ Bobot Skor 

    ∑ Frekuensi 

=  864  = 22,15 

      39 

(kategori cukup) 

2. Baik 27 10 270 25,7 

3. Cukup 18 22 396 56,4 

4 Kurang 9 2 18 5,1 

Jumlah 39 864 100 

  

Tabel 7 merupakan tabel nilai rata-rata menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa yang dicapai siswa pada aspek sandhangan. Tabel tersebut 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa secara klasikal pada aspek ketepatan 

sandhangan adalah 22,15 atau berkategori cukup. Nilai 36 dapat dicapai oleh 5 
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siswa atau 12,8%, nilai 27 dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 25,7% dan nilai 18 

dicapai oleh 22 siswa atau sebesar 56,4%. Kategori kurang dengan nilai 9 

diperoleh oleh 2 siswa atau 5,1%.  

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa 5,1% atau 2 siswa belum 

dapat menuliskan sandhangan dengan tepat, karena terdapat kesalahan penulisan  

lebih dari 15 sandhangan. Sebesar 56,4% atau 22 siswa terdapat kesalahan dalam 

menuliskan sandhangan sebanyak 10-14 huruf, sedangkan 25,7% atau 10 siswa 

hanya salah menuliskan 5-9 sandhangan. Sebesar 12,8% atau 5 siswa terdapat 

kesalahan penulisan sandhangan sebanyak 0-4. 

Berdasarkan hasil penelitian tes menulis huruf Jawa dengan menggunakan 

media flanacaraka pada siklus I, dapat diketahui bahwa kesalahan penulisan 

sandhangan pada siswa kelas IV SDN Babakan 01 masih banyak ditemui.  

Sebagian besar siswa salah dalam penulisan sandhangan swara terutama 

sandhangan pepet (... ...) taling ( .....) , dan taling tarung ( .... ).  

Penulisan sandhangan panyigeg wanda juga masih banyak kesalahan, 

hanya saja kesalahannya lebih sedikit dibandingkan dengan sandhangan swara. 

Kesalahan penulisan sandhangan panyigeg wanda terdapat pada penulisan 

sandhangan cecak (......) dan sandhangan pangkon (..... ).  

Sedangkan penulisan sandhangan wyanjana terdapat kesalahan pada 

penulisan sandhangan cakra keret  (..... ..)  dan pengkal (..... ). 
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Kesalahan tersebut pada penulisan kata (Doni), (gemi), 

(kaé), (kətəmu), (warung), (bocah), 

(kyai), (krətəg). Penulisan sandhangan taling tarung ( .... ) 

mengalami kesalahan penulisan yaitu tidak mengapit aksara legena melainkan 

diletakkan didepan atau dibelakang aksara legena. Penulisan kata (Doni) 

ditulis (odani) atau  (doani). Penulisan kata (gemi), 

ditulis dengan sandhangan taling ( .....) yaitu (gémi). Begitu juga dengan 

penulisan kata (kaé), bukan ditulis dengan menggunakan sandhangan 

taling ( ......) melainkan sandhangan pepet (... ..) yaitu (kae). 

Penulisan kata (kətəmu) juga mengalami kesalahan dalam 

penulisan sandhangan pepet. Sebagian siswa menggunakan sandhangan taling 

sehingga menjadi (ketemu). Penulisan kata (warung) 

mengalami kesalahan pada penulisan sandhangan cecak (.......), yaitu siswa 

menulis menggunakan sandhangan wignyan (... ..) yaitu (waruh).  
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Kesalahan penulisan juga terdapat pada kata (kyai). Kesalahan 

terdapat pada penulisan sandhangan pengkal (..... ). Sebagian besar siswa 

menggunakan sandhangan pangkon (..... ). dalam kata tersebut yaitu . 

Penulisan kata (kreteg) juga mengalami kesalahan. Sebagian siswa 

menulis kata (kre) dengan menggunakan sandhangan cakra (...... ) dan 

ditambahi sandhangan pepet (...). Selain itu, kebanyakan siswa tidak menyertakan 

sandhangan pangkon pada penulisan kata (kreteg) sehingga 

penulisannya hanya (kretega).  

Kesalahan dalam penulisan tersebut disebabkan karena kurangnya latihan 

dalam menulis kata atau kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan 

sandhangan. Siswa perlu melakukan latihan berulang-ulang dalam memahami 

sandhangan panyigeg wanda dan wyanjana. Selain itu bentuk sandhangan yang 

hampir sama menyebabkan siswa mengalami kesalahanan dalam penulisannya. 

 

4.1.2.1.3 Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Kerapian 

 Penilaian pada aspek kerapian dalam penelitian ini berdasarkan pada 

kerapian penulisan siswa dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa. Hal ini 

dilihat dari penulisan aksara legena dengan sandhangannya yaitu penulisan rapi 
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(sejajar), tanpa coretan, bersih, dan mudah dibaca. Hasil aspek kerapian dalam 

menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa pada siklus I terdapat pada tabel 8 

berikut ini.  

Tabel 8. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Kerapian pada Siklus I 

No. Kategori Nilai Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persen 

% 
Nilai Rata-rata 

1. Sangat baik 28 0 0 0 =  ∑ Bobot Skor 

    ∑ Frekuensi 

=  658  = 16,8 

     39 

(kategori cukup) 

2. Baik 21 20 420 51.3 

3. Cukup 14 15 210 38,5 

4 Kurang 7 4 28 10,2 

Jumlah 39 658 100 

 

Tabel 8 merupakan tabel nilai rata-rata siswa secara klasikal pada aspek 

kerapian. Tabel tersebut menunjukkan nilai rata-rata siswa mencapai 16,8 atau 

berkategori cukup. Nilai 28 tidak dapat dicapai oleh satu siswa atau 0%, nilai 21 

dicapai oleh 20 siswa atau sebesar 51,3% dan nilai 14 dicapai oleh 15 siswa atau 

sebesar 38,5%. Kategori kurang dengan nilai 7 diperoleh oleh 4 siswa atau 10,2%.  

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa 10,2% atau 4 siswa 

belum dapat menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan tepat karena dalam 

penulisannya masih terdapat coretan dan tidak rapi, serta aksara legena yang 

ditulis sulit untuk dibaca. Sebanyak 38,5% atau 15 siswa dalam menulis kalimat 

sederhana berhuruf Jawa masih terdapat coretan dan penulisan aksara legena tidak 

rapi (sejajar). Sebanyak 20 siswa atau 51,3% dalam menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa masih terdapat coretan sehingga terlihat kurang rapi. Tidak ada satu 

siswa atau sebesar 0% yang mampu menulis sandhangan dengan rapi (sejajar), 

tanpa coretan dan mudah dibaca.  
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Sebagian besar siswa dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa 

masih mengalami masalah dalam aspek kerapian yaitu banyak coretan dan 

penulisan tidak rapi (sejajar) serta aksara legena yang ditulis oleh siswa sebagian 

besar masih susah untuk dibaca. 

 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 

 Data nontes pada siklus I didapatkan dari hasil observasi, hasil jurnal guru, 

hasil jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi. Hasil nontes ini akan 

mendeskripsikan tentang perubahan perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka.  

 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi Siklus I 

Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan selama pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka pada siswa kelas IV 

SDN Babakan 01 Kec. Kramat Kab. Tegal. Pengambilan data observasi ini 

bertujuan untuk mengetahui keseluruhan perilaku siswa dalam menerima 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

Pedoman observasi ini digunakan oleh peneliti untuk mengamati perilaku 

(tingkah laku), sikap dan respon siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

Aspek yang diamati dalam penelitian ini meliputi: (1) siswa siap mengikuti 

pembelajaran (tidak ramai, tidak melamun, tidak mengantuk, duduk ditempat 

masing-masing dengan tenang, dan sudah mempersiapkan alat tulis), (2) siswa 

antusias dalam pembelajaran, (3) siswa memperhatikan dan memahami penjelasan 

guru, (4) siswa aktif dalam menjawab pertanyaan guru, (5) siswa memperhatikan 
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contoh yang diberikan oleh guru, (6) siswa berpartisipasi aktif dalam kelompok, 

(7) siswa menulis huruf Jawa dengan sungguh-sungguh, (8) siswa mengerjakan 

tugas dengan tepat waktu, (9) siswa berani mempresentasikan hasil kerjanya di 

depan kelas, (10) siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan tidak ada 

yang meminta ijin ke luar kelas saat pembelajaran.  

Hasil observasi pada siklus I dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini. 

Tabel 9. Hasil Observasi Perilaku Siswa Siklus I 

No Aspek Observasi 
Melakukan Tidak Melakukan 

Frekuensi (%) Frekuensi (%) 

1. 

Siswa siap dalam mengikuti 

pembelajaran (tidak ramai, tidak 

melamun, tidak mengantuk, 

duduk ditempat masing-masing 

dengan tenang dan sudah 

mempersiapkan alat tulis) 

15 38,5 24 61,5 

2. 
Siswa antusias dalam 

pembelajaran 
18 46,2 21 53,8 

3. 

Siswa memperhatikan dan 

memahami penjelasan guru 

dengan sungguh-sungguh  

25 64,1 14 35,9 

4. 
Siswa aktif menjawab pertanyaan 

guru. 
18 46,2 21 53,8 

5. 

Siswa memperhatikan dan 

memahami contoh yang diberikan 

oleh guru 

20 51,3 19 48,7 

6. 
Siswa berpartisipasi dalam 

kelompok 
20 51,3 19 48,7 

7. 
Siswa menulis huruf Jawa dengan 

sungguh-sungguh 
24 61,5 15 38,5 
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8. 
Siswa mengerjakan tugas tepat 

waktu 
12 30,7 27 69,3 

9. 
Siswa berani mempresentasikan 

hasil kerjanya di depan kelas 
17 43,6 22 56,4 

10. 

Siswa bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran dan tidak 

ada yang meminta izin ke luar 

saat pembelajaran berlangsung 

24 61,5 15 38,5 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada aspek pertama 

yaitu siswa siap dalam mengikuti pembelajaran (tidak ramai, tidak melamun, tidak 

mengantuk, duduk ditempat masing-masing dengan tenang dan sudah 

mempersiapkan alat tulis) ada 15 siswa atau sebesar 38,5% yang sudah siap dalam 

mengikuti pembelajaran. Sedangkan 24 siswa atau sebesar 61,5% belum siap 

mengikuti pembelajaran, karena ketika guru masuk kelas masih banyak siswa 

yang ramai sendiri, bercanda dengan temannya, tidak duduk di tempat masing-

masing dan terlihat masih ada siswa yang melamun dan mengantuk. 

Aspek kedua yaitu siswa antusias dalam pembelajaran. Sebanyak 18 siswa 

atau sebesar 46,2% yang antusias terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa. 

Sedangkan 21 siswa atau sebesar 53,8% merasa malas belajar menulis huruf Jawa 

terutama dengan menggunakan sandhangan panyigeg wanda dan wyanjana. 

Aspek ketiga yaitu siswa memperhatikan dan memahami penjelasan guru dengan 

sungguh-sungguh, ada 25 siswa atau 64,1% yang melakukannya sedangkan 14 

siswa atau 35,9% tidak memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. 

Ketika guru menjelaskan materi 14 siswa tersebut terlihat melamun atau 

memperhatikan luar kelas, mengantuk, bersenda gurau dengan temannya, dan 
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mengganggu teman. Aspek keempat yaitu siswa aktif dalam menjawab pertanyaan 

dari guru. Ada 46,2% atau sebanyak 18 siswa yang aktif dalam menjawab 

pertanyaan dari guru walaupun dengan suara yang masih pelan. Sebanyak 21 

siswa atau 53,8% tidak aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru dikarenakan 

siswa malu atau tidak mengetahui jawabannya.  

Aspek kelima yaitu siswa memperhatikan dan memahami contoh yang 

diberikan oleh guru. Sebanyak 20 siswa atau sebesar 51,3% memperhatikan dan 

memahami contoh yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh. 

Sedangkan 19 siswa atau sebesar 48,7% siswa tidak dengan sungguh-sungguh 

memperhatikan contoh yang diberikan oleh guru. Aspek keenam yaitu siswa 

berpartisipasi dalam kelompok. Terdapat 20 siswa atau sebesar 51,3% yang aktif 

berpartisipasi dalam kelompok sedangkan 19 siswa atau sebesar 48,7% tidak aktif 

berpartisipasi dalam kelompok. Siswa cenderung santai dan tidak ikut 

bekerjasama dalam mengerjakan tugas secara kelompok.  

Aspek ketujuh yaitu siswa menulis huruf Jawa dengan sungguh-sungguh. 

Sebanyak 24 siswa atau sebesar 61,5% bersungguh-sungguh dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru yaitu menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa 

baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan sebanyak 15 siswa atau 

sebesar 38,5% tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan karena peneliti bukan guru asli pengampu pelajaran bahasa Jawa di 

sekolah tersebut baru sehingga siswa malas dan enggan dalam mengerjakan tugas 

tersebut. Aspek kedelapan yaitu siswa mengerjakan tugas tepat waktu. Sebanyak 

12 siswa atau sebesar 30,7% siswa tepat waktu mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru sedangkan 27 siswa atau sebesar 69,3% tidak tepat waktu dalam 
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mengerjakan tugas dari guru karena siswa cenderung malas dalam mengerjakan 

tugas tersebut. 

Aspek kesembilan yaitu siswa berani dalam mempresentasikan hasil 

kerjanya di depan kelas. Pada aspek ini, sebanyak 17 siswa atau 43,6% berani 

dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok maupun individu di depan kelas, 

sedangkan 22 siswa atau 56,4% siswa masih merasa malu sehingga belum berani 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas untuk dikoreksi bersama-sama. 

Aspek kesepuluh yaitu siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan 

tidak ada yang meminta izin ke luar kelas saat pembelajaran. Sebanyak 24 siswa 

atau sebesar 61,5% bersemangat mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka¸ sedangkan sebanyak 15 siswa atau 

sebesar 38,5% tidak bersemangat dan sering meminta izin pergi ke kamar mandi 

saat pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat diketahui bahwa perilaku 

siswa pada siklus I masih belum menunjukkan hasil yang positif. Hal ini 

dikarenakan sebagian siswa belum dapat dikondisikan dengan baik, contohnya 

masih ada siswa yang belum siap mengikuti pembelajaran, siswa sering keluar 

kelas ketika pembelajaran berlangsung, siswa tidak bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dll. Keadaan seperti ini merupakan 

masalah yang harus segera diperbaiki oleh guru. Rencana pembelajaran pada 

siklus selanjutnya perlu diperbaiki lagi. Peneliti akan lebih memotivasi siswa 

dalam pembelajaran agar lebih baik lagi dan menghilangkan sikap-sikap negatif 

siswa dan mengajak siswa untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran pada siklus 

selanjutnya. 
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4.1.2.2.2 Hasil Jurnal Siklus I 

 Jurnal yang digunakan dalam tindakan siklus I adalah jurnal guru dan 

jurnal siswa. Pengisian jurnal siswa dilakukan oleh siswa di kelas IV SDN 

Babakan 01 Kec. Kramat Kab. Tegal. Pengisian jurnal guru dilakukan oleh guru. 

Penggunaan jurnal dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui respon 

guru dan siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan 

media flanacaraka. Jurnal guru berisi hasil pengamatan guru tentang keaktifan 

siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka sedangkan jurnal siswa berisi pendapat siswa terhadap pembelajaran 

media flanacaraka. 

 

4.1.2.2.2.1 Hasil Jurnal Siswa Siklus I 

 Jurnal siswa berisi pendapat siswa terhadap keseluruhan pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Jurnal siswa yang 

diberikan terdiri dari lima pertanyaan dan diisi secara individu oleh siswa. Aspek–

aspek yang terdapat dalam jurnal siswa meliputi, (1) ketertarikan siswa terhadap 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, (2) 

pemahaman siswa terhadap penjelasan guru dalam pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, (3) kesulitan siswa terhadap 

materi pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka, (4) perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, (5) kesan dan pesan siswa 
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terhadap pembelajaran keterampilan menulis huruf Jawa dengan menggunakan 

media flanacaraka. 

 Berdasarkan hasil jurnal siswa, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

siswa tertarik dengan penggunaan media flanacaraka dalam pembelajaran 

menulis huruf Jawa. Sebanyak 23 siswa menjawab tertarik dan senang dengan 

adanya media flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf Jawa. Menurut 

siswa, pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka 

sangat menyenangkan karena mudah dipahami. Selain itu, penerapan media 

flanacaraka dalam pembelajaran diselingi dengan permainan sehingga 

menyebabkan siswa merasa senang dan tidak bosan dengan pembelajaran menulis 

huruf Jawa. Namun, sebanyak 16 siswa kurang tertarik dengan pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Hal ini disebabkan 

karena siswa masih kesulitan dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa. 

Selain itu dalam permainan mereka cenderung kalah sehingga menyebabkan 

kebosanan bagi mereka.  

 Pertanyaan kedua yaitu pemahaman siswa terhadap penjelasan guru saat 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

Pemahaman siswa terhadap penjelasan guru sudah cukup baik. Sebanyak 20 siswa 

menuliskan bahwa penjelasan materi dapat dipahami dengan baik karena materi 

pelajaran dijelaskan dengan runtut dan disertai dengan contoh.  Namun sebanyak 

19 siswa merasa penjelasan guru masih sulit dipahami. Hal ini dikarenakan siswa 

tidak memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. 

 Pertanyaan ketiga yaitu kesulitan siswa terhadap materi pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Sebanyak 18 siswa 
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tidak mengalami kesulitan dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka. Hal ini disebabkan karena media 

flanacaraka mudah digunakan. Namun sebanyak 21 siswa mengalami kesulitan 

dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka. Hal ini disebabkan karena siswa tersebut masih bingung 

membedakan aksara legena yang bentuknya hampir sama.  

 Pertanyaan keempat yaitu perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Sebanyak 26 siswa 

merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran menulis huruf Jawa 

menggunakan media flanacaraka. Walaupun semua siswa baru pertama kali 

mengenal media flanacaraka, tetapi sebagian besar siswa sangat antusias 

mengikuti pembelajaran. 

 Pertanyaan kelima yaitu kesan dan pesan siswa terhadap pembelajaran 

keterampilan menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

Sebanyak 25 siswa memberikan kesan yang menyenangkan terhadap media 

flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf Jawa. Pesan siswa terhadap media 

flanacaraka untuk pembelajaran menulis huruf Jawa adalah penggunaan media 

tersebut harus terus dilakukan dalam pembelajaran menulis huruf Jawa karena 

menyenangkan dan memudahkan siswa dalam menulis huruf Jawa. 

 

4.1.2.2.2.2 Hasil Jurnal Guru Siklus I 

 Jurnal guru merupakan hasil pengamatan peneliti sebagai pengajar tentang 

perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran. Aspek-aspek yang terdapat dalam 

jurnal guru meliputi, (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 
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huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, (2) keaktifan siswa selama 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan media flanacaraka berlangsung, (3) 

tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka, (4) tingkah laku dan sikap siswa selama 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka 

berlangsung. 

 Berdasarkan jurnal guru selama pembelajaran siklus I berlangsung, aspek 

pertama yaitu mengenai kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

huruf Jawa. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih kurang. Hal ini 

terlihat pada saat guru memulai pembelajaran banyak siswa yang berkeliaran 

dikelas, belum duduk ditempat duduk masing-masing, belum mengeluarkan buku 

dan masih banyak siswa yang berbicara sendiri.  

 Aspek kedua, mengenai keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Keaktifan siswa 

dalam pembelajaran menulis huruf Jawa pada siklus I belum terlihat maksimal. 

Sebagian besar siswa masih malu untuk bertanya ketika mengalami kesulitan 

dalam memahami aksara Jawa dan sandhangannya. Kebanyakan siswa lebih 

memilih diam daripada dianggap tidak bisa oleh teman-temannya. Selain itu, 

siswa yang aktif menjawab pertanyaan dari guru juga sedikit. Hal ini disebabkan 

karena siswa merasa malu dan takut jawabannya salah sehingga mereka lebih 

memilih diam.  

 Aspek ketiga yaitu tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Tanggapan atau respon siswa 

terhadap pembelajaran cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya 
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siswa yang antusias saat mengikuti pembelajaran seperti siswa aktif berdiskusi 

dengan teman sekelompoknya untuk menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa, 

banyaknya siswa yang berkeinginan untuk maju menuliskan jawabannya didepan 

dengan tepat dan cepat. Hal tersebut mungkin disebabkan adanya media dalam 

pembelajaran yang dapat menarik minat siswa untuk menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa.  

 Aspek keempat yaitu tingkah laku dan sikap siswa selama pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka berlangsung. 

Tingkah laku dan perilaku siswa ketika pembelajaran berlangsung sangatlah 

beragam. Ada beberapa siswa terlihat serius mendengarkan penjelasan dari guru 

dan mengerjakan tugas dari guru dengan penuh konsentrasi. Ada juga beberapa 

siswa yang acuh tak acuh terhadap penjelasan guru, diantaranya ramai dan 

bersenda gurau. Namun ketika mendapat tugas dari guru siswa tersebut mampu 

mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. 

 Berdasarkan hasil jurnal guru pada siklus I tersebut, dapat diketahui bahwa 

perilaku dan tingkah laku siswa sudah menunjukkan hasil yang positif namun 

belum maksimal. Sebagian besar siswa mengikuti pembelajaran dengan sungguh-

sungguh. Penggunaan media flanacaraka tersebut cukup menarik minat siswa 

dalam pembelajaran menulis huruf Jawa. Hal ini terlihat dari semangat dan 

antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa. 

 

4.1.2.2.3 Hasil Wawancara Siklus I  

 Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan mengetahui secara 

langsung respon siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa pada siklus I, 
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peneliti melakukan wawancara diluar jam pelajaran. Wawancara dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan responden melalui tanya 

jawab dan diskusi dengan siswa. Wawancara dilakukan kepada 3 siswa, yaitu 

siswa yang mendapatkan skor tesnya rendah, sedang dan tinggi. Hal ini dilakukan 

supaya data yang diperoleh lengkang karena masing-masing telah terwakili.  

Wawancara berisikan pertanyaan sebagai berikut: (1) bagaimana 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa?, (2) bagaimana 

pendapat siswa tentang cara guru menyampaikan materi pembelajaran menulis 

huruf Jawa?, (3) kesulitan apakah yang siswa alami selama pembelajaran menulis 

huruf Jawa berlangsung?, (4) bagaimana perasaan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka?, dan 

(5) apa saran yang dapat siswa berikan terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka?.  

Berdasarkan wawancara dapat diketahui, siswa yang memperoleh nilai 

tertinggi menyatakan bahwa penggunaan media flanacaraka dalam pembelajaran 

menulis huruf Jawa sangatlah menarik dan menyenangkan karena pembelajaran 

menulis huruf Jawa sebelumnya tidak pernah menggunakan media dalam 

pembelajaran. Siswa yang mendapatkan nilai sedang berpendapat bahwa media 

flanacaraka sangat menyenangkan karena penerapannya dilakukan dengan 

permainan yang menyebabkan semua siswa berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Sedangkan siswa yang mendapat nilai terendah berpendapat bahwa media 

flanacaraka sulit dipahami karena bentuk aksara legena banyak yang mempunyai 

bentuk hampir sama. 
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Pendapat siswa mengenai penjelasan materi yang diberikan oleh guru 

dengan menggunakan media flanacaraka juga bermacam-macam. Menurut siswa 

yang memperoleh nilai tertinggi penjelasan materi dengan menggunakan media 

flanacaraka mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena media flanacaraka 

penuh dengan warna yang menyebabkan siswa mampu menghafalkan bentuk-

bentuk aksara legena. Siswa yang memperoleh nilai sedang berpendapat bahwa 

penjelasan guru dengan menggunakan media flanacaraka mudah dipahami karena 

dijelaskan dengan runtut dan ada contohnya. Sedangkan siswa yang memperoleh 

nilai terendah berpendapat bahwa penjelasan guru dengan menggunakan media 

flanacaraka susah dipahami karena siswa tersebut tidak memperhatikan 

penjelasan guru dari awal, sehingga merasa kesulitan. 

Kesulitan yang dialami oleh siswa selama pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka tidak terlalu banyak. Menurut 

siswa yang memperoleh nilai tertinggi, media flanacaraka tidak sulit untuk 

digunakan.  Penggunaannya sangat mudah, karena hanya menempelkan aksara 

legena saja. Begitu juga dengan siswa yang memperoleh nilai sedang juga 

berpendapat bahwa media flanacaraka mudah dipahami hanya saja sedikit 

kesulitan. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai terendah berpendapat bahwa 

media flanacaraka sulit untuk digunakan karena bentuknya sama sehingga 

penulisan kalimatnya banyak kesalahan. Hal ini disebabkan karena siswa kurang 

memperhatikan penjelasan materi dari guru. 

Perasaan siswa ketika pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka semakin meningkat. Menurut siswa yang 

memperoleh nilai tertinggi merasa senang dan ingin lebih meningkatkan lagi 
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dalam penggunaan media flanacaraka. Siswa yang memperoleh nilai sedang 

berpendapat bahwa pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan 

media flanacaraka sangat menyenangkan karena diterapkan dengan permainan. 

Sedangkan siswa yang memperoleh nilai terendah berpendapat bahwa 

pembelajaran tidak menyenangkan karena dalam permainan mereka mengalami 

kekalahan. Namun mereka berantusias untuk meningkatkan keterampilan menulis 

huruf Jawa supaya memperoleh hasil yang maksimal. 

Saran siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka sangatlah beragam. Siswa yang memperoleh 

nilai tertinggi memberikan saran supaya pembelajaran yang akan datang tetap 

menggunakan media flanacaraka karena sangat menyenangkan dan mudah 

dipahami. Selain itu, permainan dalam penerapan media flanacaraka tersebut 

lebih ditingkatkan lagi karena membuat siswa menjadi bersemangat untuk belajar. 

Siswa yang memperoleh nilai sedang memberikan saran kepada peneliti supaya 

hadiah atau reward dalam permainan lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan bagi 

siswa yang memperoleh nilai terendah memberikan saran supaya dijelaskan 

kembali materi pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka dan hadiah atau reward dalam permainan ditingkatkan kembali 

supaya lebih bersemangat. 

 

4.1.2.2.4 Hasil Dokumentasi Siklus I 

Pengambilan gambar (foto) dalam pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka dapat dijadikan laporan dalam 

penelitian. Pengambilan foto ini dilakukan selama penelitian berlangsung. Foto 
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diambil berupa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

Dokumentasi foto yang diambil pada siklus I meliputi, (1) aktifitas siswa ketika 

memperhatikan penjelasan guru dengan menggunakan media flanacaraka, (2) 

aktifitas siswa ketika berdiskusi mengerjakan tugas dari guru dalam menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, (3) aktifitas siswa saat 

mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas untuk dikoreksi bersama-

sama. Dokumentasi kegiatan pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka pada siklus I adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2. Situasi Kelas pada Kegiatan Awal Pembelajaran 

 Gambar 2 diambil saat guru melaksanakan apersepsi dan menjelaskan 

kegiatan pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka yang hendak dilaksanakan. Situasi tersebut menunjukkan perhatian 

siswa terhadap penjelasan yang diberikan oleh guru. 

Pada saat itu guru menjelaskan tentang kegiatan belajar mengajar yang 

akan dilaksanakan, yaitu menjelaskan materi yang akan diberikan. Sebelum 

pembelajaran dimulai beberapa siswa membuat kegaduhan yang mengganggu 

siswa lain. Namun ketika guru mulai masuk kelas, keadaan kelas dapat 

dikondisikan dengan baik. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa sebagian besar 
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siswa memperhatikan dengan seksama penjelasan dari guru tetapi ada juga 

beberapa siswa yang tiduran dan melamun saat memperhatikan penjelasan yang 

diberikan oleh guru. 

 

Gambar 3. Aktivitas Siswa ketika Memperhatikan Penjelasan Guru 

 Gambar 3 menunjukkan aktivitas siswa ketika memperhatikan penjelasan 

guru mengenai pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka. Berdasarkan gambar tersebut sebagian besar siswa tampak 

memperhatikan penjelasan guru, namun masih ada beberapa siswa yang melamun 

dan mengantuk.   

 

Gambar 4. Aktivitas Siswa ketika Bertanya Jawab dengan Guru 

 Gambar 4 menunjukkan situasi siswa ketika bertanya jawab dengan guru. 

Karakteristik siswa yaitu masih malu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. Begitu juga ketika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

Sebagian siswa tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk bertanya. Siswa lebih 
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suka bertanya ketika guru sedang melakukan pengawasan dan mendekati siswa, 

pada saat itulah siswa berani bertanya dengan guru. 

 

Gambar 5. Aktivitas Siswa ketika Berlatih Menulis Kalimat Berhuruf Jawa 

dengan Menggunakan Media Flanacaraka 

 Gambar 5 menunjukkan aktivitas siswa ketika berlatih menulis kalimat 

sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Sebagian 

besar siswa tertarik dengan penerapan media flanacaraka dalam pembelajaran 

menulis huruf Jawa. Hal ini terbukti dengan antusias siswa untuk berlatih menulis 

huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka.  

 

Gambar 6. Aktivitas Siswa ketika Mengerjakan Tugas dari Guru 

 Gambar 6 menunjukkan aktivitas siswa dalam mengerjakan tugas dari 

guru. Pada gambar tersebut terlihat bahwa sebagian besar siswa serius dan 

bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas dari guru. Namun, ada juga 
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beberapa siswa yang mengganggu teman yang sedang mengerjakan tugas dari 

guru.  

 

Gambar 7. Suasana Kelas Awal Pembelajaran Berkelompok dengan 

Menggunakan Media Flanacaraka 

 Gambar tersebut menunjukkan suasana kelas pada awal pembelajaran 

berkelompok dengan menggunakan media flanacaraka. Ketika guru memberikan 

apersepsi dan penjelasan kepada siswa untuk bergabung dengan anggota 

kelompok masing-masing, sebagian besar siswa langsung menuruti apa yang 

dikatakan oleh guru. Hal ini terbukti dengan gambar tersebut, siswa terlihat teratur 

dan siap mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka.  

 

Gambar 8. Aktivitas Guru Memberikan Penjelasan kepada Siswa 

  Gambar tersebut menunjukkan aktivitas guru dalam memberikan 

penjelasan kepada siswa ketika kegiatan berdiskusi berlangsung. Masing-masing 
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kelompok memperhatikan penjelasan dari guru, kemudian mulai berdiskusi 

dengan perintah yang diberikan oleh guru. 

 

Gambar 9. Aktivitas Masing-Masing Kelompok ketika Berdiskusi dengan 

Menggunakan Media Flanacaraka 

Gambar tersebut menunjukkan aktivitas siswa ketika berdiskusi untuk 

menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka. Siswa sangat antusias sekali saat berdiskusi dengan teman satu 

kelompoknya. Meskipun ada beberapa siswa yang tidak ikut berdiskusi dengan 

temannya. Masing-masing kelompok mampu mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru. 

 

Gambar 10. Aktivitas Siswa Bertanya kepada Guru ketika Mengalami 

Kesulitan 
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 Gambar tersebut menunjukkan aktivitas siswa bertanya kepada guru ketika 

mengalami kesulitan dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka. Siswa sudah tidak merasa malu untuk bertanya 

kepada guru ketika mengalami kesulitan dengan media tersebut. 

 

Gambar 11. Aktifitas Perwakilan Kelompok Memperlihatkan Hasil 

Pekerjaannya 

 Gambar tersebut menunjukkan aktivitas evaluasi kelompok. Masing-

masing perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk menunjukkan hasil 

pekerjaan kelompok. Berdasarkan penilaian dari guru, hasil pekerjaan masing-

masing kelompok tidak banyak mengalami kesalahan. Siswa sudah mampu 

memahami penggunaan media flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf 

Jawa sehingga hasil pekerjaan kelompoknya mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

Gambar 12. Aktivitas Siswa Mengerjakan Tes Siklus I 
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 Gambar tersebut menunjukkan aktivitas siswa dalam mengerjakan tes pada 

siklus I. Tes pada siklus I ini dilakukan oleh masing-masing individu. Sebagian 

besar siswa mengerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh tes yang diberikan 

oleh guru. Walaupun masih ada beberapa siswa yang masih menunjukkan sikap 

duduk yang tidak tenang. Ada sebagian siswa yang masih melihat jawaban teman 

sebelahnya. Hasil tes pada siklus I ini akan mengetahui kemampuan masing-

masing individu dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa. 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Aktivitas Siswa dalam Mengerjakan Jurnal Siswa 

 Gambar 13 merupakan kegiatan siswa ketika mengisi jurnal siswa yang 

dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran. Jurnal diisi secara individu untuk 

mengetahui pendapat dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka.  

 

4.1.2.2.5 Hasil Refleksi Siklus I 

 Refleksi dilakukan setelah melakukan pembelajaran pada pertemuan 

pertama dan kedua pada siklus I. Guru akan melihat kegiatan pembelajaran dari 

tahap perencanaan, tindakan, dan observasi yang telah dilaksanakan pada siklus I. 

Guru juga akan menganalisis hasil tes dan nontes siswa yang berupa observasi, 

jurnal, wawancara dan dokumentasi. 
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Pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka pada siklus I memperoleh hasil bahwa siswa kelas IV SDN Babakan 

01 Kec. Kramat Kab. Tegal merasa senang dan tertarik mengikuti pembelajaran 

tersebut. Berdasarkan hasil tes pada siklus I menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

klasikal siswa mengalami peningkatan dari nilai pada prasiklus. Hal ini dapat 

diketahui dari nilai rata-rata pada prasiklus yang semula 59,5 menjadi sebesar 

63,07. Nilai rata-rata pada siklus I sudah mengalami peningkatan dari nilai rata-

rata pada prasiklus, namun nilai tersebut belum mencapai target penelitian yang 

telah ditetapkan yaitu 65. Nilai rata-rata pada siklus I yaitu 63,07 termasuk dalam 

kategori kurang. Hal ini dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam 

pembelajaran pada siklus I.  Kekurangan tersebut antara lain, (1) siswa masih 

belum tepat menulis aksara legena yang mempunyai bentuk hampir sama, (2) 

sebagian siswa masih belum tepat menulis sandhangan yang mempunyai bentuk 

yang hampir sama, (3) siswa masih belum rapi dalam menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa.  

Berdasarkan hasil observasi, jurnal, wawancara dan dokumentasi, dapat 

diketahui bahwa perilaku siswa sudah mengalami peningkatan ke arah yang lebih 

positif namun belum maksimal. Sebagian besar siswa merasa senang dan tertarik 

dengan penggunaan media flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf Jawa. 

Namun, ada beberapa siswa yang masih menunjukkan sikap yang negatif, 

terutama ketika mendengarkan penjelasan guru. Beberapa siswa masih ada yang 

melamun, mengantuk dan mengganggu teman ketika pembelajaran berlangsung. 

Untuk memperbaiki hasil belajar dan perilaku siswa supaya ke arah 

positif, maka pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 
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flanacaraka pada siklus II akan direncanakan dengan lebih baik lagi. Hal-hal yang 

dilakukan guru berkenaan dengan upaya perbaikan untuk diterapkan pada 

pembelajaran selanjutnya adalah (1) guru memberikan contoh kalimat yang 

menggunakan sandhangan panyigeg wanda dan wyajana, (2) guru memberikan 

kartu kalimat yang baru untuk menambah pengetahuan siswa dalam menulis 

kalimat berhuruf Jawa, (3) guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mempelajari kalimat berhuruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka 

bersama kelompoknya masing-masing, (4) pemberian hadiah atau reward kepada 

siswa yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi. Perbaikan-perbaikan tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam menulis kalimat 

sederhana berhuruf Jawa pada siklus II. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

 Proses tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Hasil 

refleksi siklus I diperbaiki pada siklus II. Setelah pelaksanaan siklus I, diketahui 

bahwa hasil belajar siswa pada siklus I belum mencapai target penelitian, yaitu 

minimal rata-rata kelas 65 atau berkategori baik. Pada siklus I siswa baru 

mencapai nilai rata-rata 63,07 atau dalam kategori cukup.  

Pembelajaran pada siklus II dilaksanakan dengan rencana dan persiapan 

yang lebih matang daripada pelaksanaan pada siklus I. Adanya perbaikan-

perbaikan dalam pembelajaran yang mengarah kepada peningkatan proses dan 

hasil belajar, diharapkan supaya hasil penelitian dapat meningkat. Penguraian 

hasil penelitian yang berupa tes menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa pada 

siklus II disajikan dalam bentuk data kuantitatif, sedangkan penguraian hasil 
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penelitian nontes pada siklus II disajikan dalam bentuk deskriptif data kualitatif. 

Data nontes diperoleh dari hasil observasi, wawancara, jurnal dan dokumentasi. 

Hasil selengkapnya pada siklus II mengenai tes dan nontes secara rinci adalah 

sebagai berikut. 

 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

 Data hasil tes pada siklus II digunakan untuk mengetahui keterampilan 

menulis huruf Jawa setelah menggunakan media flanacaraka. Tes ini dilakukan 

dengan tes menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa. Aspek penilaian 

keterampilan menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa pada penelitian ini adalah 

(1) ketepatan huruf (aksara legena), (2) ketepatan sandhangan, dan (3) kerapian.  

Pelaksanaan pada siklus II dilakukan selama dua kali pertemuan. 

Pertemuan pertama digunakan untuk pemberian materi kembali dengan beberapa 

contoh kalimat yang baru. Selain itu, guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk lebih giat berlatih dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka. Pertemuan kedua digunakan untuk 

melaksanakan evaluasi tes menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa kepada 

masing-masing siswa, sehingga diperoleh hasil belajar setiap individu.  

Tes tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan memperhatikan ketepatan huruf 

(aksara legena), sandhangan dan kerapian. Soal tes menulis huruf Jawa pada 

siklus II terdiri atas lima kalimat sederhana berhuruf Jawa yang terdiri dari 3-4 

kata. Berikut adalah hasil akhir tes peningkatan keterampilan menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka secara keseluruhan. 
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Tabel 10. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan Media 

Flanacaraka pada Siklus II 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Bobot 

Nilai 

Persen 

% 
Nilai Rata-rata 

1. Sangat baik 85-100 14 1286 35,7 =  ∑ Bobot Nilai 

    ∑ Frekuensi 

=   3115 = 79,8 

      39 

(kategori baik) 

2. Baik 75-84 12 933 31 

3. Cukup 65-74 13 896 33,3 

4 Kurang <65 0 0 0 

Jumlah 39 3115 100 

 

 Tabel 10 merupakan tabel nilai rata-rata klasikal menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka pada siklus II. Berdasarkan tabel 

tersebut, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata menulis kalimat sederhana berhuruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka pada siklus II yaitu 79,8 atau 

berkategori baik. Nilai tersebut sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yaitu 65. Secara klasikal, nilai rata-rata menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa pada siklus II sudah mencapai kategori baik yaitu 79,8.  

 Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 14 siswa atau 

35,7% telah berhasil meraih kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100. 

Sebanyak 12 siswa atau 31% memperoleh nilai dengan kategori baik yaitu 75-84 

dan sisanya yaitu 13 siswa atau 33,3% memperoleh nilai dengan kategori cukup 

yaitu antara 65-74. Dalam kategori kurang yaitu <65, tidak ada siswa yang 

memperolehnya atau 0% sehingga hasil tes siklus II dapat dikatakan berhasil. 

 Pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka pada siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kec. Kramat Kab. Tegal dapat 

dikatakan berhasil. Hal ini disebabkan karena nilai rata-rata klasikal telah 
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mencapai kategori baik yaitu 79,8. Keberhasilan ini merupakan keberhasilan 

antara guru dengan siswa dalam memberikan dan menerima pembelajaran menulis 

huruf Jawa dengan media flanacaraka. Penerapan media flanacaraka dalam 

pembelajaran menulis huruf Jawa ternyata berhasil meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa. Terdapat 14 siswa atau 

sebesar 35,7% telah berhasil mencapai kategori sangat baik yaitu rentang nilai 85-

100. Berdasarkan hasil tes, tidak ada siswa yang memperoleh nilai dibawah 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 65. Bahkan ada beberapa siswa yang 

memperoleh nilai sempurna yaitu 100.  

Keberhasilan peningkatan hasil belajar siswa pada siklus II digambarkan 

pada sebuah diagram batang. Berikut adalah diagram batang hasil tes menulis 

huruf Jawa siswa kelas IV SDN Babakan 01 dengan menggunakan media 

flanacaraka pada siklus II 

 

 

 

 

 

 

Untuk lebih jelasnya hasil tes siswa menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka pada siklus II dapat dijelaskan secara rinci 

dengan grafik sebagai berikut. 
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Grafik 3. Pancaran Nilai Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan Media 

Flanacaraka pada Siklus II 

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa hampir sebagian siswa 

kelas IV pada SDN Babakan 01 Kec. Kramat Kab. Tegal telah mencapai nilai 

ketuntasan belajar minimal yaitu 65. Sebanyak 16 siswa dari jumlah siswa dalam 

kelas berhasil memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu rentang nilai 

85-100. Penggunan media flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf Jawa 

dapat dikatakan berhasil karena nilai rata-rata klasikal telah mencapai kategori 

baik yaitu 79,8.  

Nilai akhir tes menulis huruf Jawa pada siklus II juga diperoleh dari 

penjumlahan nilai ketiga aspek penilaian seperti pada siklus I yang meliputi: (1) 

ketepatan huruf (aksara legena), (2) ketepatan sandhangan, dan (3) kerapian. 

Ketiga aspek tersebut dapat diketahui bahwa aspek ketepatan huruf (aksara 

legena) mencapai rata-rata 29,07; aspek ketepatan sandhangan mencapai rata-rata 

27,2; dan aspek kerapian mencapai rata-rata 17,4. Hasil ketiga aspek penilaian 

pada siklus II juga mengalami peningkatan dari hasil pada siklus I. Berikut hasil 
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perolehan nilai tiap aspek penilaian keterampilan menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka pada siklus II. 

 

4.1.3.1.1 Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Ketepatan Huruf  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menulis kalimat 

sederhana berhuruf Jawa. Soal tes menulis huruf Jawa terdiri atas lima kalimat 

sederhana. Masing-masing kalimat terdiri atas 3 kata. Jadi, kelima kalimat 

tersebut kurang lebih terdiri atas 32 aksara legena yang harus ditulis oleh siswa.  

Penilaian pada aspek ketepatan huruf (aksara legena) ini berdasarkan pada 

ketepatan penulisan huruf atau aksara legena dengan soal tes yang telah diberikan 

oleh guru. Hasil aspek ketepatan huruf (aksara legena) pada siklus II dijabarkan 

dalam tabel 11 berikut ini. 

Tabel 11. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Ketepatan Huruf (Aksara 

Legena) pada Siklus II 

No. Kategori Nilai Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persen 

% 
Nilai Rata-rata 

1. Sangat baik 36 13 468 33,3 =  ∑ Bobot Skor 

    ∑ Frekuensi 

=  1134  = 29,07 

      39 

(kategori baik) 

2. Baik 27 22 594 56,4 

3. Cukup 18 4 72 10,3 

4 Kurang 9 0 0 0 

Jumlah 39 1134 100 

 

 Tabel 11 merupakan tabel nilai rata-rata menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa yang dicapai siswa pada aspek ketepatan huruf (aksara legena). 

Tabel tersebut menunjukkan nilai rata-rata siswa secara klasikal pada aspek 

ketepatan huruf (aksara legena) adalah 29,07 atau berkategori baik. Nilai 36 dapat 
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dicapai 13 siswa atau 33,3%, nilai 27 dicapai oleh 22 siswa atau sebesar 56,4% 

dan nilai 18 dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 10,3%. Kategori kurang dengan 

nilai 9 tidak diperoleh oleh satu siswa pun atau 0%.  

 Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada satu siswa yang 

mendapatkan kategori kurang. Hal ini membuktikan bahwa pada siklus II, siswa 

telah mengalami peningkatan yaitu sudah mampu menulis aksara legena lebih 

baik daripada siklus I. Sebanyak 33,3% atau 13 siswa dapat menuliskan kalimat 

sederhana berhuruf Jawa dengan tepat atau kesalahan hanya 0-4 aksara legena. 

Sebanyak 56,4% atau 22 siswa mendapat kategori baik yaitu siswa hanya salah 

dalam menuliskan aksara legena sebanyak 5-9 huruf. Kategori cukup diperoleh 

sebanyak 4 siswa atau 10,3% yaitu hanya salah menuliskan 10-14 aksara legena 

dari 32 aksara legena.  

 Penilaian pada aspek ketepatan huruf (aksara legena) dalam pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka pada siklus II ini 

didasarkan pada banyak sedikitnya kesalahan penulisan aksara legena. 

Berdasarkan hasil penelitian tes menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa pada 

siklus II, kesalahan pada aspek ketepatan huruf atau aksara legena masih terjadi 

tetapi tidak sebanyak ketika siklus I. Kesalahan penulisan aksara legena yaitu 

penulisan aksara legena yang bentuknya hampir sama. Beberapa siswa masih ada 

yang tidak tepat dalam menuliskan aksara legena tersebut.  

 Kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa pada siklus II diantaranya, kesalahan penulisan kata (kyai). 

Kata (kyai) tidak ditulis seperti itu. Beberapa siswa menuliskan aksara 
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(ka) dengan aksara  (na) sehingga penulisannya menjadi (nyai). 

Kesalahan penulisan juga terdapat pada kata (anyar). Sebagian siswa 

menulis aksara (nyar) dengan menggunakan aksara (yar) sehingga 

penulisannya menjadi  (ayar). Kesalahan penulisan aksara legena pada 

siklus II tidak sebanyak pada siklus I.  

 

 

4.1.3.1.2 Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Ketepatan Sandhangan 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menulis kalimat 

sederhana berhuruf Jawa. Soal tes menulis huruf Jawa terdiri atas lima kalimat 

sederhana. Masing-masing kalimat terdiri atas 3 kata yang menggunakan 

sandhangan swara, panyigeg wanda, dan wyanjana. Aspek ketepatan sandhangan 

mempengaruhi hasil tes menulis huruf Jawa siswa. Aspek ketepatan sandhangan 

pada siklus II hasilnya lebih meningkat dibandingkan dengan siklus I. Hal ini 

dikarenakan siswa sudah sering melakukan latihan dalam menulis kalimat 

sederhana berhuruf Jawa. Hasil aspek ketepatan sandhangan pada siklus II 

dijabarkan dalam tabel 12 berikut ini. 

Tabel 12. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Sandhangan pada Siklus II 

No. Kategori Nilai Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persen 

% 
Nilai Rata-rata 

1. Sangat baik 36 11 396 28,2 =  ∑ Bobot Skor 

    ∑ Frekuensi 

=  1062  = 27,2 

      39 

(kategori baik) 

2. Baik 27 18 486 46,2 

3. Cukup 18 10 180 25,6 

4 Kurang 9 0 0 0 

Jumlah 39 1062 100 
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Tabel 12 merupakan tabel nilai rata-rata menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa yang dicapai siswa pada aspek sandhangan. Tabel tersebut 

menunjukkan nilai rata-rata siswa secara klasikal pada aspek ketepatan 

sandhangan adalah 27,2 atau berkategori baik. Nilai 36 dapat dicapai oleh 11 

siswa atau 28,2%, nilai 27 dicapai oleh 18 siswa atau sebesar 46,2% dan nilai 18 

dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 25,6%. Kategori kurang dengan nilai 9 tidak 

diperoleh oleh satu siswa pun atau 0%.  

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tidak satu pun siswa 

yang mendapat kategori kurang. Hal ini membuktikan bahwa pada siklus II, siswa 

telah mengalami peningkatan yaitu sudah mampu menulis sandhangan sesuai 

dengan fungsinya. Sebanyak 25,6% atau 10 siswa salah dalam menuliskan 

sandhangan sebanyak 10-14 huruf, sedangkan 46,2% atau 18 siswa hanya salah 

menuliskan 5-9 sandhangan. Terdapat 11 siswa atau sebesar 28,2% mampu 

menulis sandhangan dengan tepat atau hanya dengan kesalahan penulisan 

sandhangan sebanyak 0-4. Berdasarkan hasil penelitian tes menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka pada siklus II, kesalahan penulisan 

sandhangan sudah tidak banyak ditemui.  

Kesalahan penulisan sandhangan pada siklus II lebih sedikit dibandingkan 

dengan siklus II. Sebagian siswa hanya salah dalam penulisan beberapa 

sandhangan saja seperti sandhangan taling tarung ( .... ), sandhangan pangkon 

(..... ) dan sandhangan pengkal (...... ). Penulisan sandhangan taling tarung 
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( .... ) mengalami kesalahan yaitu penulisannya tidak mengapit aksara legena, 

melainkan diletakkan dibelakang aksara legena, yaitu .  

Kesalahan penulisan juga terdapat pada kata (kyai). Kesalahan 

terdapat pada penulisan sandhangan pengkal (..... ). Sebagian besar siswa 

menggunakan sandhangan pangkon dalam kata tersebut yaitu . Bentuk 

sandhangan yang hampir sama menyebabkan siswa mengalami kesalahan.  

 

 

4.1.3.1.3 Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Kerapian  

Penilaian pada aspek kerapian dalam penelitian ini berdasarkan pada 

kerapian penulisan siswa dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa. Hal ini 

dilihat dari penulisan aksara legena dengan sandhangannya yaitu penulisan rapi 

(sejajar), tanpa coretan, bersih, dan mudah dibaca. Hasil aspek kerapian dalam 

menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa pada siklus I terdapat pada tabel 13 

berikut ini.  

Tabel 13. Hasil Tes Menulis Huruf Jawa Aspek Kerapian pada Siklus II 

No. Kategori Nilai Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persen 

% 
Nilai Rata-rata 

1. Sangat baik 28 8 224 20,5 =  ∑ Bobot Skor 

    ∑ Frekuensi 

=  679  = 17,4 

     39 

(kategori cukup) 

2. Baik 21 9 189 23,1 

3. Cukup 14 16 224 41,0 

4 Kurang 7 6 42 15,4 

Jumlah 39 679 100 
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Tabel 13 merupakan tabel nilai rata-rata siswa secara klasikal pada aspek 

kerapian adalah 17,4 atau berkategori cukup. Nilai 28 dapat dicapai 8 siswa atau 

20,5% termasuk dalam kategori sangat baik. Nilai 21 dicapai oleh 9 siswa atau 

sebesar 23,2% termasuk dalam kategori baik. Nilai 14 dicapai oleh 16 siswa atau 

sebesar 41,0% termasuk dalam kategori cukup. Kategori kurang dengan nilai 7 

diperoleh oleh 6 siswa atau 15,4%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui 

bahwa aspek kerapian pada hasil tes siswa siklus II belum mengalami peningkatan 

yang maksimal. Hal ini disebabkan karena hasil tes siswa dalam aspek kerapian 

belum terlihat rapi. Sebagian siswa meninggalkan coretan dalam soal yang 

diberikan oleh guru. 

Sebanyak 6 siswa atau 15,4% dapat menulis kalimat sederhana berhuruf 

Jawa dengan tepat sesuai dengan soal yang telah diberikan oleh guru, tetapi dalam 

penulisannya masih terdapat coretan dan belum terlihat rapi serta aksara legena 

yang ditulis sulit untuk dibaca. Sebanyak 16 siswa atau 41,0% dalam menulis 

kalimat sederhana berhuruf Jawa masih terdapat coretan dan penulisan aksara 

legena tidak rapi (sejajar).  

Sebanyak 9 siswa atau 23,1% dalam menulis kalimat sederhana berhuruf 

Jawa masih terdapat coretan sehingga terlihat kurang rapi. Terdapat 8 siswa atau 

sebesar 20,5% yang mampu menulis sandhangan dengan rapi (sejajar), tanpa 

coretan dan mudah dibaca. Sebagian besar siswa dalam menulis kalimat 

sederhana berhuruf Jawa masih mengalami masalah dalam aspek kerapian yaitu 

banyak coretan dan penulisan tidak rapi (sejajar) serta aksara legena yang ditulis 

oleh siswa sebagian besar masih susah untuk dibaca. 
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4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus II 

Data nontes pada siklus I didapatkan dari hasil observasi, hasil jurnal guru, 

hasil jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi. Hasil nontes ini akan 

mendeskripsikan tentang perubahan perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Hasil nontes pada 

siklus II dipaparkan sebagai berikut. 

 

4.1.3.2.1 Hasil Observasi Siklus II 

Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan selama pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka pada siswa kelas IV 

SDN Babakan 01 Kec. Kramat Kab. Tegal. Pengambilan data observasi ini 

bertujuan untuk mengetahui keseluruhan perilaku siswa dalam menerima 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

Pedoman observasi ini digunakan oleh peneliti untuk mengamati perilaku 

(tingkah laku), sikap dan respon siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

Aspek yang diamati dalam penelitian ini meliputi: (1) siswa siap mengikuti 

pembelajaran (tidak ramai, tidak melamun, tidak mengantuk, duduk ditempat 

masing-masing dengan tenang, dan sudah mempersiapkan alat tulis), (2) siswa 

antusias dalam pembelajaran, (3) siswa memperhatikan dan memahami penjelasan 

guru, (4) siswa aktif dalam menjawab pertanyaan guru, (5) siswa memperhatikan 

contoh yang diberikan oleh guru, (6) siswa berpartisipasi aktif dalam kelompok, 

(7) siswa menulis huruf Jawa dengan sungguh-sungguh, (8) siswa mengerjakan 

tugas dengan tepat waktu, (9) siswa berani mempresentasikan hasil kerjanya di 

depan kelas, (10) siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan tidak ada 
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yang meminta ijin ke luar kelas saat pembelajaran. Hasil observasi pada siklus II 

dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini. 

Tabel 14. Hasil Observasi Perilaku Siswa Siklus II 

No Aspek Observasi 
Melakukan Tidak Melakukan 

Frekuensi (%) Frekuensi (%) 

1. 

Siswa siap mengikuti 

pembelajaran (tidak ramai, tidak 

melamun, tidak mengantuk, 

duduk di tempat masing-masing 

dengan tenang). 

35 89,7 4 10,3 

2. 
Siswa antusias dalam 

pembelajaran. 
30 76,9 9 23,1 

3. 

Siswa memperhatikan dan 

memahami penjelasan guru 

dengan sungguh-sungguh. 

30 76,9 9 23,1 

4. 
Siswa aktif menjawab pertanyaan 

dari guru. 
25 64,1 14 35,9 

5. 

Siswa memperhatikan dan 

memahami contoh yang diberikan 

oleh guru. 

28 71,8 11 28,2 

6. 
Siswa berpartisipasi dalam 

kelompok. 
39 100 0 0 

7. 
Siswa menulis huruf Jawa dengan 

sungguh-sungguh 
39 100 0 0 

8. 
 Siswa mengerjakan tugas tepat 

waktu 
28 71,8 11 28,2 

9. 
Siswa berani mempresentasikan 

hasil kerjanya di depan kelas 
25 64,1 14 35,9 

10. 

Siswa bersemangat mengikuti 

pembelajaran dan tidak ada yang 

meminta izin ke luar saat 

pembelajaran 

39 100 0 0 

 

Hasil observasi pada siklus II menunjukkan bahwa perilaku siswa sudah 

lebih positif dibandingkan pada siklus I. Meskipun belum semua siswa 

berperilaku dengan baik, tetapi perilaku negatif siswa telah berkurang. 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada aspek pertama yaitu siswa 

siap mengikuti pembelajaran (tidak ramai, tidak melamun, tidak mengantuk, 

duduk di tempat masing-masing dengan tenang, dan sudah mempersiapkan alat 

tulis). Sebanyak 35 siswa atau sebesar 89,7% sudah siap dalam mengikuti 

pembelajaran menulis huruf Jawa dan hanya 4 siswa atau sebesar 10,3% yang 

belum siap mengikuti pembelajaran. Keempat siswa tersebut asyik becanda 

dengan temannya. Posisi duduk yang berada di pojok belakang memungkinkan 

mereka untuk sering bercanda. Oleh karena itu, guru perlu melakukan 

pengawasan lebih ketika melakukan kegiatan belajar mengajar.  

Aspek kedua yaitu siswa antusias dalam pembelajaran. Aspek tersebut 

pada siklus II mengalami peningkatan yaitu sebanyak 30 siswa atau sebesar 

76,9% sangat antusias dengan pembelajaran menulis huruf Jawa. Terbukti siswa 

sudah dapat dikondisikan dengan baik. Pembelajaran dimulai dengan penuh 

semangat oleh ketiga puluh siswa tersebut. Sedangkan 9 siswa atau sebesar 23,1% 

belum antusias dalam mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa. Hal ini 

disebabkan karena pada pertemuan sebelumnya siswa tersebut sering melakukan 

kesalahan. Aspek ketiga yaitu sebagian besar siswa memperhatikan dan 

memahami penjelasan guru dengan sungguh-sungguh sebesar 76,9% atau 30 

siswa. Sedangkan 9 siswa atau 23,1% tidak memperhatikan penjelasan guru 

dengan sungguh-sungguh. Sebagian siswa dapat dikondisikan dengan baik ketika 

pembelajaran berlangsung. Namun, siswa yang tidak memperhatikan penjelasan 

guru masih melakukan kegiatan yang tidak baik yaitu mengantuk dan 

mengganggu teman yang berada disampingnya. 
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Aspek keempat yaitu siswa aktif menjawab pertanyaan dari guru. Pada 

waktu pembelajaran berlangsung, guru sering bertanya kepada siswa mengenai 

aksara Jawa legena, sandhangan panyigeg wanda dan wyanjana untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam mengingat materi yang telah 

diberikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. Ada 64,1% atau sebanyak 25 

siswa yang aktif menjawab pertanyaan guru, sedangkan 14 siswa atau 35,9% 

masih diam. Aspek kelima yaitu siswa memperhatikan dan  memahami contoh 

yang diberikan oleh guru. Sebanyak 28 siswa atau sebesar 71,8% memperhatikan 

dan memahami contoh yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh. Hal 

ini disebabkan karena siswa ingin dapat menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa 

dengan benar. Sedangkan 11 siswa atau sebesar 28,2% tidak memperhatikan dan 

memahami contoh yang diberikan oleh guru. Kesebelas siswa tersebut didominasi 

oleh siswa laki-laki yang cenderung susah diatur.  

Aspek keenam yaitu siswa aktif berpartisipasi dalam kelompok. Aspek 

tersebut mengalami peningkatan pesat pada siklus II yaitu sebanyak 39 siswa 

terlihat sangat aktif berpartisipasi dalam kegiatan berkelompok. Tidak ada siswa 

yang tidak aktif dalam kegiatan berkelompok. Peningkatan aspek tersebut pada 

siklus II menunjukkan bahwa siswa sudah mulai tertarik dan senang dengan 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka.. 

Aspek ketujuh yaitu siswa menulis huruf Jawa dengan sungguh-sungguh. Pada 

aspek ini siswa mengalami peningkatan ke arah yang sangat baik. Hal ini terbukti 

ada 39 siswa atau 100% yang berkonsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru yaitu menulis kalimat sederhana 
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berhuruf Jawa. Siswa terlihat sangat tertarik dengan media flanacaraka yang 

digunakan guru dalam pembelajaran menulis huruf Jawa.  

Aspek kedelapan yaitu siswa mengerjakan tugas tepat waktu. Sebanyak 28 

siswa atau sebesar 71,8% dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tepat 

waktu, sedangkan 11 siswa atau sebesar 28,2% belum mengerjakan tugas tepat 

waktu. Kesebelas siswa tersebut meminta waktu lagi kepada guru untuk 

menyelesaikan tugas yang telah diberikan baik tugas kelompok maupun individu. 

Aspek kesembilan yaitu siswa berani mempresentasikan hasil kerjanya di depan 

kelas. Pada aspek ini, sebanyak 25 siswa atau 64,1% berani mempresentasikan 

hasil kerjanya baik secara kelompok maupun individu, sedangkan 14 siswa atau 

35,9% masih belum berani mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas hanya 

siswa. Aspek kesepuluh yaitu siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

dan tidak ada yang meminta izin ke luar kelas saat pembelajaran. Sebanyak 39 

siswa atau sebesar 100% bersemangat dalam mengikuti pembelajaran menulis 

huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka dan tidak meminta izin ke 

luar kelas saat pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II, dapat diketahui bahwa perilaku 

siswa sudah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terbuti dengan sebagian 

siswa sudah berperilaku positif dan perilaku negatif sudah berkurang 

dibandingkan pada siklus I. Hasil pengamatan tersebut menyimpulkan bahwa 

jumlah siswa yang berperilaku positif selama pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka pada siklus II lebih banyak 

dibandingkan dengan siswa yang berperilaku negatif. 
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4.1.3.2.2 Hasil Jurnal Siklus II 

 Jurnal yang digunakan dalam tindakan siklus II masih sama dengan siklus 

I, yaitu jurnal guru dan jurnal siswa. Penggunaan jurnal dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Jurnal guru berisi 

hasil pengamatan guru tentang keaktifan siswa terhadap pembelajaran menulis 

huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Sedangkan jurnal siswa 

digunakan untuk mengetahui pendapat siswa terhadap pembelajaran menulis 

huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

 

4.1.3.2.2.1 Hasil Jurnal Siswa Siklus II 

Jurnal siswa berisi pendapat siswa terhadap keseluruhan pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Jurnal siswa yang 

diberikan terdiri dari lima pertanyaan dan diisi secara individu oleh siswa. Aspek–

aspek yang terdapat dalam jurnal siswa meliputi, (1) ketertarikan siswa terhadap 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, (2) 

pemahaman siswa terhadap penjelasan guru dalam pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, (3) kesulitan siswa terhadap 

materi pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka, (4) perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, (5) kesan dan pesan siswa 

terhadap pembelajaran keterampilan menulis huruf Jawa dengan menggunakan 

media flanacaraka. 
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Berdasarkan hasil jurnal siswa, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

siswa tertarik dengan penggunaan media flanacaraka dalam pembelajaran 

menulis huruf Jawa. Sebagian besar siswa tertarik dan senang dengan adanya 

media flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf Jawa. Menurut siswa, 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka sangat 

menyenangkan karena mudah dipahami. Selain itu, penerapan media flanacaraka 

dalam pembelajaran diselingi dengan permainan sehingga menyebabkan siswa 

merasa senang dan tidak bosan dengan pembelajaran menulis huruf Jawa.  

 Pertanyaan kedua yaitu pemahaman siswa terhadap penjelasan guru saat 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

Pemahaman siswa terhadap penjelasan guru sudah cukup baik. Sebagian siswa 

menuliskan bahwa penjelasan materi dapat dipahami dengan baik karena materi 

pelajaran dijelaskan dengan runtut dan disertai dengan contoh.   

Pertanyaan ketiga yaitu kesulitan siswa terhadap materi pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Sebagian siswa 

pada siklus II tidak terlalu mengalami kesulitan dalam menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Penggunaan media 

flanacaraka yang mudah digunakan menyebabkan siswa tidak mengalami 

kesulitan dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa.  

 Pertanyaan keempat yaitu perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Siswa merasa 

senang dan tertarik dengan pembelajaran menulis huruf Jawa menggunakan media 

flanacaraka. Walaupun semua siswa baru pertama kali mengenal media 

flanacaraka, tetapi sebagian besar siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran. 
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 Pertanyaan kelima yaitu kesan dan pesan siswa terhadap pembelajaran 

keterampilan menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

Sebagian besar siswa memberikan kesan yang menyenangkan terhadap media 

flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf Jawa. Pesan siswa terhadap media 

flanacaraka untuk pembelajaran menulis huruf Jawa adalah penggunaan media 

tersebut harus terus dilakukan dalam pembelajaran menulis huruf Jawa karena 

menyenangkan dan memudahkan siswa dalam menulis huruf Jawa. 

 Berdasarkan hasil jurnal siswa pada siklus II dapat diketahui bahwa 

sebagian besar siswa sangat senang setelah mengikuti pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Sebagian besar siswa berpendapat 

bahwa dengan adanya media flanacaraka siswa merasa lebih mudah dalam 

menuliskan kalimat sederhana berhuruf Jawa. Hal ini disebabkan karena media 

flanacaraka mudah digunakan dan penuh warna sehingga siswa mulai hafal 

dengan huruf-huruf Jawa dan sandhangannya.   

 

4.1.3.2.2.2 Hasil Jurnal Guru Siklus II 

Jurnal guru merupakan hasil pengamatan peneliti sebagai pengajar tentang 

perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran. Aspek-aspek yang terdapat dalam 

jurnal guru meliputi, (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, (2) keaktifan siswa selama 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan media flanacaraka berlangsung, (3) 

tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka, (4) tingkah laku dan sikap siswa selama 
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pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka 

berlangsung. 

Berdasarkan jurnal guru selama pembelajaran pada siklus II berlangsung, 

aspek pertama yaitu kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka mengalami peningkatan ke arah 

positif. Keadaan atau suasana kelas ketika pembelajaran belum berlangsung pada 

siklus II berbeda dengan siklus I. Pada siklus II siswa terlihat telah siap mengikuti 

pembelajaran yang akan berlangsung. Siswa dapat dikondisikan dengan baik pada 

siklus II. Hal ini terbukti, suasana menjadi tenang ketika guru memasuki kelas dan 

mulai memberikan apersepsi. 

Aspek kedua yaitu mengenai keaktifan siswa selama pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan media flanacaraka. Keaktifan siswa ditunjukkan 

dengan respon beberapa siswa yang bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dari guru atau bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran menulis huruf Jawa. Keaktifan siswa pada siklus II sudah 

mengalami sedikit peningkatan. Hanya saja sebagian besar siswa masih enggan 

bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru.  

Aspek ketiga yaitu tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran menulis 

huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka.  Tanggapan atau respon 

yang diberikan siswa pada siklus II sangat positif. Hal  tersebut terlihat dari 

ketertarikan siswa ketika menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka. Beberapa siswa terlihat sangat bersemangat ketika berlatih menulis 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 
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Aspek keempat yaitu tingkah laku dan sikap siswa selama pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka berlangsung. Aspek 

keempat pada siklus II mengalami peningkatan ke arah positif. Sebagian besar 

siswa mengikuti pembelajaran dengan tertib sehingga suasana kelas menjadi 

tenang dan berjalan lancar dibandingkan pada siklus I. Sebagian besar siswa 

memperhatikan penjelasan dengan penuh konsentrasi dan sungguh-sungguh. 

Berdasarkan hasil jurnal guru pada siklus II tersebut menyimpulkan bahwa 

perilaku siswa mengalami peningkatan ke arah positif. Hal ini terbukti dengan 

keadaan atau suasana kelas yang sudah mulai terkondisi dengan baik dan lebih 

kondusif selama pembelajaran berlangsung. Sebagian besar siswa sudah 

berperilaku positif dalam pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan 

media flanacaraka, sedangkan perilaku negatif sudah mulai berkurang. Dari hasil 

pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa yang berperilaku 

positif selama pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka lebih banyak daripada siswa yang berperilaku negatif. 

 

4.1.3.2.3 Hasil Wawancara Siklus II 

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan mengetahui secara 

langsung respon siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa pada siklus II, 

peneliti melakukan wawancara diluar jam pelajaran. Wawancara dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan responden melalui tanya 

jawab dan diskusi dengan siswa. Wawancara dilakukan kepada 3 siswa, yaitu 

siswa yang mendapatkan skor tesnya rendah, sedang dan tinggi. Hal ini dilakukan 

supaya data yang diperoleh lengkang karena masing-masing telah terwakili.  
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Wawancara berisikan pertanyaan sebagai berikut: (1) bagaimana 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa?, (2) bagaimana 

pendapat siswa tentang cara guru menyampaikan materi pembelajaran menulis 

huruf Jawa?, (3) kesulitan apakah yang siswa alami selama pembelajaran menulis 

huruf Jawa berlangsung?, (4) bagaimana perasaan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka?, dan 

(5) apa saran yang dapat siswa berikan terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka?.  

Berdasarkan wawancara pada siklus II dapat diketahui, siswa yang 

memperoleh nilai tertinggi menyatakan bahwa penggunaan media flanacaraka 

dalam pembelajaran menulis huruf Jawa sangatlah menarik dan menyenangkan 

karena pembelajaran menulis huruf Jawa sebelumnya tidak pernah menggunakan 

media dalam pembelajaran. Media flanacaraka membuat siswa tersebut dapat 

menulis aksara Jawa dengan benar dan mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Siswa 

yang mendapatkan nilai sedang dan terendah berpendapat bahwa media 

flanacaraka sangat menyenangkan karena penerapannya dilakukan dengan 

permainan yang menyebabkan sehingga semua siswa dapat berpartisipasi dalam 

pembelajaran. 

Pendapat siswa mengenai penjelasan materi yang diberikan oleh guru 

dengan menggunakan media flanacaraka sangat baik. Menurut siswa yang 

memperoleh nilai tertinggi penjelasan materi dengan menggunakan media 

flanacaraka mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena media flanacaraka 

penuh dengan warna yang menyebabkan siswa mampu menghafalkan bentuk-

bentuk aksara legena dan menulis kalimat sederhana dengan baik dan benar. 
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Siswa yang memperoleh nilai sedang dan rendah juga berpendapat bahwa 

penjelasan guru dengan menggunakan media flanacaraka mudah dipahami karena 

dijelaskan dengan runtut dan ada contohnya. Selain itu, ketika siswa mengalami 

kesulitan dalam menuliskan kalimat sederhana berhuruf Jawa, guru selalu 

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. 

Kesulitan yang dialami oleh siswa selama pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka pada siklus II tidak terlalu banyak. 

Menurut siswa yang memperoleh nilai tertinggi, pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka tidaklah sulit, karena penerapannya 

sangat mudah. Siswa hanya menempelkan huruf yang sesuai dengan soal yang 

diberikan oleh guru di papan yang telah disiapkan. Selain itu, ketika siswa 

mengalami kesulitan dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa guru tidak 

segan untuk membimbing. Sedangkan siswa yang mendapat nilai sedang, 

berpendapat bahwa kesulitan terjadi jika siswa sebelumnya tidak belajar di rumah. 

Siswa yang memperoleh nilai terendah, berpendapat bahwa media flanacaraka 

mudah untuk digunakan karena media tersebut hanya ditempelkan di papan panel 

yang telah disediakan. Hanya saja bagian flanelnya sering lepas sehingga sulit 

untuk menempelkannya. 

Perasaan siswa ketika pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka pada siklus II sangat senang dan semangat. 

Menurut siswa yang memperoleh nilai tertinggi, pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka sangatlah menyenangkan, karena nilai 

siswa tersebut menjadi lebih baik dari siklus berikutnya. Selain itu, siswa tersebut 

semakin semangat dalam belajar menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa. Siswa 
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yang mendapatkan nilai sedang berpendapat bahwa pembelajaran dengan media 

flanacaraka sangatlah menyenangkan karena penerapannya dengan permainan. 

Siswa lebih antusias dan semangat dalam permainan karena ada kompetensi 

antarkelompok. Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai terendah berpendapat 

bahwa pembelajaran menulis huruf Jawa dengan media flanacaraka sangatlah 

menyenangkan karena siswa menjadi memahami aksara Jawa dan 

sandhangannya. 

Saran siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka pada siklus II hampir sama dengan saran siswa 

pada siklus I. Siswa yang mendapatkan nilai tertinggi menyarankan supaya media 

flanacaraka dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran di sekolah tersebut 

sehingga siswa dapat terus belajar aksara Jawa dan perangkatnya dengan media 

tersebut. Siswa yang mendapatkan nilai sedang menyarankan supaya masing-

masing siswa mendapatkan media flanacaraka tersebut sehingga di rumah siswa 

dapat belajar dengan media tersebut. Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai 

terendah menyarankan supaya pelajaran bahasa Jawa terus menggunakan media 

flanacaraka tersebut. 

 

4.1.3.2.4 Hasil Dokumentasi Siklus II 

Pengambilan gambar (foto) dalam pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka dapat dijadikan laporan dalam 

penelitian. Pengambilan foto ini dilakukan selama penelitian berlangsung. Foto 

diambil berupa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 
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Dokumentasi foto yang diambil pada siklus II meliputi, (1) aktifitas siswa 

ketika memperhatikan penjelasan guru dengan menggunakan media flanacaraka, 

(2) aktifitas siswa ketika berdiskusi mengerjakan tugas dari guru dalam menulis 

huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, (3) aktifitas siswa saat 

mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas untuk dikoreksi bersama-

sama. Penggunaan foto sangat bermanfaat untuk melengkapi sumber data. Hasil 

dokumentasi ini digunakan sebagai gambaran siswa yang diabadikan selama 

proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Dokumentasi kegiatan pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka pada siklus II adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Suasana Kelas pada Awal Pembelajaran 

Gambar 14 diambil saat guru melaksanakan apersepsi dan menjelaskan 

kegiatan pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka yang hendak dilaksanakan pada siklus II. Situasi tersebut 

menunjukkan perhatian siswa terhadap penjelasan yang diberikan oleh guru. 

Siswa terlihat lebih tenang dan siap dalam menerima pembelajaran dari guru. 

Terbukti dengan sikap siswa yang telah duduk siap di meja masing-masing. 
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Mereka terlihat siap dan sangat antusias terhadap pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacara. 

 

Gambar 15. Aktivitas Guru Menjelaskan Materi dengan Menggunakan 

Media Flanacaraka 

 Gambar 15 menunjukkan aktivitas guru saat menjelaskan materi 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Guru 

memberikan materi kembali kepada siswa untuk meningkatkan pengetahuan siswa 

terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa. Hal tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis huruf Jawa. 

 

Gambar 16. Aktivitas Siswa Ketika Mendapatkan Media Flanacaraka 

 Gambar 16 menunjukkan aktivitas siswa pada saat mendapatkan media 

Flanacaraka. Siswa tersebut merupakan perwakilan kelompok untuk menuliskan 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan sandhangan panyigeg 
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wanda atau wyanjana. Masing-masing siswa tersebut berlatih secara individu 

menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka.  

Siswa tampak antusias dan siap berlatih menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Sebelum siswa maju 

secara individu, mereka sudah berlatih sebelumnya dengan kelompok masing-

masing. Hasil pekerjaan siswa akan dikoreksi oleh guru dan dinilai untuk 

mengetahui hasil belajar masing-masing siswa dalam menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Aktivitas Siswa Menulis Kalimat Sederhana Berhuruf Jawa 

dengan Media Flanacaraka 

 Gambar 17 menunjukkan aktivitas siswa dalam menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Masing-masing siswa 

tampak bersungguh-sungguh dan berkonsentrasi dalam menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Masing-masing siswa 
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mengambil sebuah kertas yang berisi kalimat yang menggunakan sandhangan 

panyigeg wanda maupun wyanjana.  

 

Gambar 18. Aktivitas Siswa dalam Menampilkan Hasil Pekerjaannya 

 Gambar 18 menunjukkan aktivitas siswa dalam menampilkan hasil 

pekerjaannya. Pada gambar tersebut siswa tampak berhasil menuliskan kalimat 

sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Berhasil 

dalam hal ini menunjukkan bahwa siswa dapat menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa dengan benar dan rapi. Penggunaan media flanacaraka 

memudahkan siswa dalam pembelajaran menulis huruf Jawa. 

  

Gambar 19. Aktivitas Siswa dalam Mengerjakan Tes Siklus II 

Gambar tersebut menunjukkan aktivitas siswa dalam mengerjakan tes pada 

siklus II. Tes pada siklus II ini dilakukan oleh masing-masing individu. Sebagian 

besar siswa mengerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh tes yang diberikan 
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oleh guru.. Hasil tes pada siklus II ini akan mengetahui kemampuan masing-

masing individu dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa. 

 

Gambar 20. Aktivitas Siswa dalam Mengerjakan Jurnal pada Siklus II 

Gambar 20 merupakan kegiatan siswa ketika mengisi jurnal siswa yang 

dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran siklus II. Jurnal diisi secara individu 

untuk mengetahui pendapat dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis 

huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

 

4.1.3.2.5 Hasil Refleksi Siklus II 

Refleksi dilakukan setelah melakukan pembelajaran pada pertemuan 

pertama dan kedua pada siklus II. Pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka pada siklus II, sudah dapat diikuti oleh siswa 

dengan baik. Hal ini disebabkan karena siswa sudah memahami dengan baik huruf 

Jawa dengan sandhangannya. Hasil yang didapat oleh siswa setelah menggunakan 

media flanacaraka ini adalah siswa mampu menulis kalimat sederhana berhuruf 

Jawa dengan baik dan benar.  

Berdasarkan hasil tes pada akhir pembelajaran siklus II, dapat diketahui 

bahwa keterampilan siswa dalam menulis huruf Jawa mengalami peningkatan dari 

siklus I dan berhasil mencapai nilai rata-rata klasikal yang telah ditetapkan 
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sebelumnya. Hal ini dapat diketahui bahwa nilai rata-rata klasikal tes menulis 

huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka yaitu sebesar 79,8 atau 

dalam kategori baik. Pada siklus II ini, nilai tes siswa tidak ada yang berada dalam 

kategori kurang yaitu dibawah 65.  

Peningkatan nilai dapat diketahui dari nilai rata-rata klasikal semula pada 

prasiklus yaitu 59,5 meningkat menjadi 63,07 pada siklus I dan pada siklus II 

meningkat menjadi 79,8 atau dalam kategori baik. Rata-rata klasikal pada siklus II 

telah berhasil mencapai batas kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan 

yaitu 65. Perilaku siswa pada siklus II juga mengalami peningkatan ke arah 

positif. Kondisi siswa sebelum pembelajaran dimulai sudah dapat terkondisikan 

dengan baik. Siswa sudah siap dan antusias dalam menerima pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Aktivitas siswa 

yang positif sangat mendukung berlangsungnya pembelajaran tersebut. 

Pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka telah 

terbukti menjadikan siswa lebih senang dan tertarik untuk belajar menulis huruf 

Jawa. Berdasarkan hasil tes dan nontes pada siklus II, dapat dikatakan berhasil 

karena nilai rata-rata telah mencapai batas KKM yaitu 65, sehingga tidak perlu 

dilakukan pelaksanaan siklus berikutnya. 

 

4.2 Pembahasan 

 Penelitian ini dilaksanakan selama dua siklus. Masing-masing siklus 

dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Siklus II dilakukan sebagai wujud perbaikan dari pembelajaran siklus I. 

Hasil penelitian pada siklus I dan II diperoleh dari data tes dan nontes. Perolehan 
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hasil penelitian berupa nilai yang dicapai siswa setelah melakukan tes yaitu 

menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan memperhatikan aspek penilaian, 

yaitu (1) ketepatan huruf (aksara legena), (2) ketepatan sandhangan, dan (3) 

kerapian. Berikut ini disajikan paparan peningkatan keterampilan menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka serta perubahan perilaku siswa 

terhadap penggunaan media tersebut.  

 

4.2.1 Peningkatan Keterampilan Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan 

Media Flanacaraka 

 Peneliti melakukan obeservasi sebelum melakukan penelitian dengan 

menggunakan media flanacaraka untuk mengetahui kondisi awal siswa. 

Diketahui bahwa nilai rata-rata siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kec. Kramat 

Kab. Tegal belum mencapai nilai KKM. Setelah dilakukan pembelajaran menulis 

huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka yang terdiri dari 2 siklus, 

diperoleh hasil tes pada siklus I dan siklus II. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dengan penggunaan media flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf 

Jawa mengalami peningkatan. 

Berdasarkan hasil tes menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka, diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata klasikal siswa pada kelas IV 

SDN Babakan 01 Kec. Kramat Kab. Tegal mengalami peningkatan sebesar 6% 

yaitu dari prasiklus 59,5 menjadi 63,07 pada siklus I. Dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 26,5% yaitu dari siklus I 63,07 menjadi 79,8 pada 

siklus II. Peningkatan nilai rata-rata siswa tersebut dikarenakan adanya perbaikan 

perencanaan maupun tindakan pada siklus II. Tindakan perbaikan yang dilakukan 
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diantaranya: (1) guru memberikan contoh kalimat yang menggunakan 

sandhangan panyigeg wanda dan wyajana, (2) guru memberikan kartu kalimat 

yang baru untuk menambah pengetahuan siswa dalam menulis kalimat berhuruf 

Jawa, (3) guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mempelajari kalimat 

berhuruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka bersama kelompoknya 

masing-masing, (4) pemberian hadiah atau reward kepada siswa yang berhasil 

mendapatkan nilai tertinggi. Semua upaya perbaikan yang peneliti lakukan 

berdasarkan refleksi dari pelaksanaan siklus I terbukti mampu meningkatkan 

keterampilan menulis huruf Jawa serta mengubah sikap siswa ke arah yang lebih 

baik. Hasil peningkatan nilai rata-rata tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 15. Peningkatan Nilai Rata-rata Menulis Huruf Jawa dari Prasiklus, 

Siklus I, dan Siklus II 

Nilai Rata-rata Peningkatan 

Prasiklus Siklus I Siklus II PS-SI % SI-SII % PS-SII % 

59,5 63,07 79,8 3,57 6 16,73 26,5 20,3 34,1 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa peningkatan nilai rata-

rata kelas IV SDN Babakan 01 Kec. Kramat Kab. Tegal. Kondisi awal (prasiklus) 

nilai rata-rata siswa mencapai 59,5. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I yaitu 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka 

mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dengan hasil tes menulis huruf Jawa pada 

siklus I yaitu 63,07. Nilai rata-rata klasikal meningkat sebesar 6% dari prasiklus 

59,5 menjadi 63,07 pada siklus I. Nilai rata-rata menulis huruf Jawa kembali 

meningkat dari siklus I ke siklus II sebesar 26,5% sehingga nilai rata-rata menjadi 
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79,8. Secara keseluruhan, peningkatan nilai rata-rata menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa dari prasiklus sampai siklus II sebesar 34,1%.  

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah pembelajaran menulis 

huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Peningkatan nilai rata-rata 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka pada siswa kelas IV 

SDN Babakan 01 Kec. Kramat Kab. Tegal dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4. Peningkatan Nilai Rata-rata Menulis Huruf Jawa dengan 

Menggunakan Media Flanacaraka 

 Grafik tersebut menunjukkan peningkatan nilai rata-rata menulis huruf 

Jawa dengan media flanacaraka dari kondisi awal yang semula nilai rata-ratanya 

59,5 dengan kategori kurang, pada siklus I nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 

63,07. Namun nilai rata-rata tersebut masih dalam kategori kurang dan belum 

mencapai nilai KKM yaitu 65. Oleh karena itu diadakan perbaikan pada siklus II, 

sehingga didapatkan hasil bahwa nilai rata-rata siswa pada siklus II meningkat 

menjadi 79,8 dengan kategori baik. Peningkatan nilai dari siklus I ke siklus II 

sebesar 26,5% yaitu dari 63,07 pada siklus I menjadi 79,8 pada siklus II.  

Untuk lebih jelasnya, nilai rata-rata pada prasiklus, siklus I, dan siklus II 

juga dapat dilihat pada diagram batang dibawah ini. 
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Diagram 4. Perbandingan Nilai Rata-rata Klasikal Menulis Huruf Jawa 

dengan Menggunakan Media Flanacaraka pada Prasiklus, 

Siklus I, dan Siklus II 

Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan nilai 

akhir tes menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka yang 

diperoleh siswa secara klasikal pada siklus I, dan siklus II yang cukup 

memuaskan. Hasil tes siswa pada siklus I adalah 63,07. Nilai rata-rata klasikal ini 

mengalami peningkatan, dibandingkan dengan hasil tes siswa pada saat prasiklus 

yaitu 59,5. Nilai rata-rata klasikal pada siklus I mengalami peningkatan, namun 

belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 65, sehingga perlu dilakukan 

tindakan perbaikan pada siklus II. 

Pembelajaran menulis huruf Jawa pada siklus II hampir sama dengan 

pembelajaran pada siklus I. Pada siklus II guru memberikan penjelasan dan 

bimbingan lebih kepada siswa untuk giat berlatih menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Selain itu, guru juga 

memberikan reward atau hadiah untuk meningkatkan motivasi dan semangat 

siswa. Hasil nilai rata-rata klasikal yang dicapai siswa pada siklus II yaitu 79,8 

dan termasuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata tersebut telah mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yang telah ditentukan yaitu 65. Bahkan sudah melebihi batas 

minimal yang telah ditetapkan. Peningkatan keterampilan menulis huruf Jawa 
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dengan menggunakan media flanacaraka merupakan bukti keberhasilan 

penggunaan media flanacaraka dalam pembelajaran tersebut. 

Peningkatan nilai rata-rata siswa tersebut diperoleh setelah pembelajaran 

pada siklus I dan siklus II yaitu pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan nilai 

pada setiap aspek penilaian tes menulis huruf Jawa.  

Berikut adalah hasil peningkatan nilai rata-rata pada setiap aspek 

penelitian tes menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

Tabel 16. Hasil Rata-rata Setiap Aspek Penilaian Menulis Huruf Jawa 

dengan Menggunakan Media Flanacaraka pada Siklus I dan 

Siklus II 

No. Aspek Penilaian 
Rata-rata Peningkatan 

Siklus I Siklus II SI-SII % 

1. Ketepatan Huruf 22,6 29,07 6,47 28,6 

2. Ketepatan Sandhangan 22,15 27,2 5,05 22,8 

3. Kerapian  16,8 17,4 0,6 3,57 

 

Berdasarkan data hasil tes menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa 

tersebut, dapat dijelaskan bahwa keterampilan menulis huruf Jawa pada setiap 

aspek penilaian mengalami peningkatan dalam perolehan nilai. Pada aspek 

ketepatan huruf (aksara legena) pada siklus I mengalami peningkatan dari nilai 

rata-rata 22,6 menjadi 29,07 atau meningkat sebesar 28,6%. Aspek ketepatan 

sandhangan mengalami peningkatan sebesar 22,8% yaitu pada siklus I 22,15 

menjadi 27,2 pada siklus II. Sedangkan aspek kerapian juga mengalami 

peningkatan sebesar 3,57% yaitu pada siklus I 16,8 menjadi 17,4 pada siklus II.  

Keberhasilan peningkatan nilai pada masing-masing aspek digambarkan 

dalam sebuah diagram batang. Diagram batang berikut ini menggambarkan 
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peningkatan nilai pada aspek ketepatan huruf (aksara legena), ketepatan 

sandhangan, dan kerapian dalam pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka pada siklus I dan siklus II. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5. Hasil Rata-rata Setiap Aspek Menulis Huruf Jawa dengan 

Menggunakan Media Flanacaraka pada Siklus I dan Siklus II 

 Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa aspek penilaian 

dalam pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka 

mengalami peningkatan yang cukup baik. Secara klasikal, peningkatan pada 

siklus II menunjukkan hasil yang positif. Adanya peningkatan dalam setiap aspek 

penilaian menulis huruf Jawa menunjukkan bahwa penggunaan media 

flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf Jawa berhasil.  

 

4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Menulis Huruf Jawa 

dengan Menggunakan Media Flanacaraka  

 Peningkatan tidak hanya terjadi pada keterampilan menulis huruf Jawa 

saja, namun setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media 

flanacaraka peningkatan juga terjadi pada perubahan perilaku siswa. Perubahan 

perilaku siswa setelah diterapkan pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 
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menggunakan media flanacaraka, mengalami perubahan ke arah yang positif. 

Perubahan perilaku siswa dapat diketahui dari hasil data nontes, yaitu data 

observasi, jurnal (guru dan siswa), wawancara, dan dokumentasi foto. 

 

4.2.2.1 Perbandingan Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

 Kegiatan observasi dilaksanakan selama pembelajaran pada siklus I dan 

siklus II. Data observasi pada siklus I dan siklus II kemudian dibandingkan untuk 

menunjukkan adanya perubahan perilaku siswa saat pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka.  

Perbandingan hasil observasi pada siklus I dan siklus II meliputi sepuluh 

aspek. Aspek perilaku yang menjadi sasaran observasi antara lain (1) siswa siap 

mengikuti pembelajaran (tidak ramai, tidak melamun, tidak mengantuk, duduk 

ditempat masing-masing dengan tenang, dan sudah mempersiapkan alat tulis), (2) 

siswa antusias dalam pembelajaran, (3) siswa memperhatikan dan memahami 

penjelasan guru, (4) siswa aktif dalam menjawab pertanyaan guru, (5) siswa 

memperhatikan contoh yang diberikan oleh guru, (6) siswa berpartisipasi aktif 

dalam kelompok, (7) siswa menulis huruf Jawa dengan sungguh-sungguh, (8) 

siswa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, (9) siswa berani mempresentasikan 

hasil kerjanya di depan kelas, (10) siswa bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran dan tidak ada yang meminta ijin ke luar kelas saat pembelajaran. 

Perbandingan hasil observasi pada siklus I dan siklus II dijelaskan dalam 

sebuah tabel. Berikut ini adalah tabel perbandingan hasil observasi pada siklus I 

dan siklus II. 
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Tabel 17. Perbandingan Hasil Observasi pada Siklus I dan Siklus II 

Aspek 

Siklus I Siklus II 

Frekuensi % Frekuensi % 

(+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) 

1. 15 24 38,5 61,5 35 4 89,7 10,3 

2. 18 21 46,2 53,8 30 9 76,9 23,1 

3 25 14 64,1 35,9 30 9 76,9 23,1 

4. 18 21 46,2 53,8 25 14 64,1 35,9 

5. 20 19 51,3 48,7 28 11 71,8 28,2 

6. 20 19 51,3 48,7 39 0 100 0 

7. 24 15 61,5 38,5 39 0 100 0 

8. 12 27 30,7 69,3 28 11 71,8 28,2 

9. 17 22 43,6 56,4 25 14 64,1 35,9 

10. 24 15 61,5 38,5 39 0 100 0 

 

 Tabel 17 tersebut menunjukkan perbandingan hasil observasi pada siklus I 

dan siklus II. Aspek pertama mengalami peningkatan yaitu kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa pada siklus I sebanyak 15 siswa atau 

sebesar 38,5% meningkat menjadi 89,7% atau sebanyak 35 siswa pada siklus II. 

Sedangkan siswa yang belum siap mengikuti pembelajaran mengalami penurunan 

yaitu, pada siklus I sebanyak 24 siswa atau sebesar 61,5% berkurang menjadi 4 

siswa atau sebesar 10,3%. Aspek kedua yaitu antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Pada siklus I terdapat 18 siswa atau 46,2% yang antusias mengikuti 

pembelajaran sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 30 siswa atau sebesar 

76,9%. Sedangkan siswa yang tidak antusias mengikuti pembelajaran pada siklus 

I sebanyak 21 siswa atau sebesar 53,8% dan pada siklus II sebanyak 9 siswa atau 

sebesar 23,1%.  
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Aspek ketiga yaitu siswa memperhatikan dan memahami penjelasan guru. 

Pada siklus I terdapat 25 siswa atau 64,1% yang memperhatikan dan memahami 

penjelasan guru sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 30 siswa atau 

sebesar 76,9%. Sedangkan siswa yang tidak memperhatikan dan memahami 

penjelasan guru pada siklus I sebanyak 14 siswa atau sebesar 35,9% dan pada 

siklus II sebanyak 9 siswa atau sebesar 23,1%. Aspek keempat yaitu siswa aktif 

dalam menjawab pertanyaan dari guru. Pada siklus I terdapat 18 siswa atau 46,2% 

yang mampu menjawab pertanyaan dari guru sedangkan pada siklus II meningkat 

menjadi 25 siswa atau sebesar 64,1%. Sedangkan siswa yang tidak mampu 

menjawab pertanyaan dari guru pada siklus I sebanyak 21 siswa atau sebesar 

53,8% dan pada siklus II sebanyak 14 siswa atau sebesar 35,9%.  

Aspek kelima yaitu siswa memperhatikan dan memahami contoh yang 

diberikan oleh guru. Pada siklus I terdapat 20 siswa atau 51,3 % yang 

memperhatikan dan memahami contoh yang diberikan oleh guru sedangkan pada 

siklus II meningkat menjadi 28 siswa atau sebesar 71,8%. Sedangkan siswa yang 

tidak memperhatikan dan memahami contoh yang diberikan oleh guru pada siklus 

I sebanyak 19 siswa atau sebesar 48,7% dan pada siklus II sebanyak 11 siswa atau 

sebesar 28,2%.  

Aspek keenam yaitu siswa berpartisipasi dalam kegiatan berkelompok. 

Pada siklus I terdapat 20 siswa atau 51,3 % yang aktif berpartisipasi dalam 

kegiatan berkelompok sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 39 siswa atau 

sebesar 100%. Sedangkan siswa yang tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

berkelompok pada siklus I sebanyak 19 siswa atau sebesar 48,7% dan pada siklus 

II sebanyak 0 siswa atau sebesar 0%. Aspek ketujuh yaitu siswa mengerjakan 
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tugas dengan sungguh-sungguh yaitu menulis huruf Jawa. Pada siklus I terdapat 

24 siswa atau 61,5 % yang menulis huruf Jawa dengan sungguh-sungguh 

sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 39 siswa atau sebesar 100%. 

Sedangkan siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh pada 

siklus I sebanyak 15 siswa atau sebesar 38,5% dan pada siklus II sebanyak 0 

siswa atau sebesar 0%.  

Aspek kedelapan yaitu siswa mengerjakan tugas tepat waktu. Pada siklus I 

terdapat 12 siswa atau 30,7% yang mampu mengerjakan tugas tepat waktu 

sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 28 siswa atau sebesar 71,8%. 

Sedangkan siswa yang tidak mampu mengerjakan tugas tepat waktu pada siklus I 

sebanyak 27 siswa atau sebesar 69,3% dan pada siklus II sebanyak 1 siswa atau 

sebesar 28,2%. Aspek kesembilan yaitu siswa berani mempresentasikan hasil 

kerjanya di depan kelas. Pada siklus I terdapat 17 siswa atau 43,6% yang berani 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas sedangkan pada siklus II 

meningkat menjadi 25 siswa atau sebesar 64,1%. Sedangkan siswa yang tidak 

berani mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas pada siklus I sebanyak 22 

siswa atau sebesar 56,4% dan pada siklus II sebanyak 14 siswa atau sebesar 

35,9%. Aspek kesepuluh yaitu siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

dan tidak ada yang meminta izin ke luar kelas saat pembelajaran. Pada siklus I 

terdapat 24 siswa atau 61,5% yang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

dan tidak ada yang meminta izin ke luar kelas saat pembelajaran sedangkan pada 

siklus II meningkat menjadi 39 siswa atau sebesar 100%. Sedangkan siswa yang 

tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan tidak ada yang meminta 
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izin ke luar kelas saat pembelajaran pada siklus I sebanyak 15 siswa atau sebesar 

38,5% dan pada siklus II sebanyak 0 siswa atau sebesar 0%.  

 Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I dan siklus II tersebut, 

menunjukkan bahwa setelah pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka terjadi perubahan perilaku siswa ke arah yang 

lebih baik. Perilaku-perilaku negatif yang ditunjukkan siswa pada siklus I berubah 

menjadi perilaku yang lebih baik pada siklus II.  

 

4.2.2.2 Perbandingan Hasil Jurnal Siklus I dan Siklus II 

 Perubahan perilaku siswa kearah yang positif terlihat pada perbandingan 

jurnal pada siklus I dan siklus II. Adapun jurnal yang dibandingkan yaitu jurnal 

siswa dan guru pada siklus I dan siklus II. 

 

4.2.2.2.1 Perbandingan Hasil Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II 

 Jurnal siswa dibagikan pada akhir pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka. Jurnal siswa diisi oleh semua siswa 

kelas IV SDN Babakan 01 Kec. Kramat Kab. Tegal secara individu. Hal ini untuk 

mengetahui bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka.  

Jurnal siswa yang diberikan terdiri dari lima pertanyaan dan diisi secara 

individu oleh siswa. Aspek–aspek yang terdapat dalam jurnal siswa meliputi, (1) 

ketertarikan siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka, (2) pemahaman siswa terhadap penjelasan guru 

dalam pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 
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flanacaraka, (3) kesulitan siswa terhadap materi pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka, (4) perasaan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, (5) 

kesan dan pesan siswa terhadap pembelajaran keterampilan menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka. 

Hasil jurnal siswa pada siklus I menunjukkan bahwa terdapat 23 siswa 

atau sebesar 58,9% siswa merasa senang dan tertarik terhadap pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, sedangkan pada 

siklus II hampir semua siswa menyatakan senang dan tertarik terhadap 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka.  

Pada aspek pemahaman siswa terhadap penjelasan guru dalam 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, 

mengalami peningkatan. Pemahaman siswa terhadap penjelasan guru sudah cukup 

baik. Pada siklus II, sebagian siswa menuliskan bahwa penjelasan materi dapat 

dipahami dengan baik karena materi pelajaran dijelaskan dengan runtut dan 

disertai dengan contoh.  Berbeda dengan hasil pada siklus I, beberapa siswa belum 

mampu memahami materi yang diberikan oleh guru karena mereka tidak 

memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. 

Pada aspek kesulitan siswa terhadap materi pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, juga mengalami peningkatan. 

Pada siklus I, siswa masih mengalami kesulitan ketika menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa dengan menggunakana media flanacaraka. Hal ini disebabkan 

karena siswa belum menghafal huruf – huruf Jawa. Selanjutnya, pada siklus II 

guru melakukan perbaikan terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam 
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menerapkan media flanacaraka. Pada siklus II guru memberikan materi kembali 

kepada siswa dan memberi kesempatan siswa dalam berlatih menulis kalimat 

sederhana dengan menggunakan media flanacaraka supaya siswa lebih mudah 

dalam mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka.  

Aspek perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka juga mengalami peningkatan. Siswa 

yang pada siklus I tidak merasa senang dan tidak tertarik terhadap pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, pada siklus II 

sudah merasa senang dan tertarik dengan media tersebut. Hampir seluruh siswa 

pada siklus II tertarik dan senang terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka karena media tersebut dapat diterapkan 

dengan permainan yang membuat siswa semangat dalam pembelajaran.  

Aspek kesan dan pesan siswa terhadap pembelajaran keterampilan menulis 

huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka juga mengalami 

peningkatan. Sebagian besar siswa memberikan kesan yang menyenangkan 

terhadap media flanacaraka dalam pembelajaran menulis huruf Jawa. Pesan siswa 

terhadap media flanacaraka untuk pembelajaran menulis huruf Jawa adalah 

penggunaan media tersebut harus terus dilakukan dalam pembelajaran menulis 

huruf Jawa karena menyenangkan dan memudahkan siswa dalam menulis huruf 

Jawa. 
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4.2.2.2.2 Perbandingan Hasil Jurnal Guru Siklus I dan Siklus II 

 Pengisian jurnal guru dilakukan oleh peneliti sebagai guru kelas saat 

penelitian telah dilakukan. Jurnal guru berisi tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang terdapat dalam 

jurnal guru, antara lain: (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, (2) keaktifan siswa 

selama pembelajaran menulis huruf Jawa dengan media flanacaraka berlangsung, 

(3) tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka, (4) tingkah laku dan sikap siswa selama 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka 

berlangsung. 

 Aspek pertama yaitu kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Pada siklus I siswa 

masih belum siap secara keseluruhan dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini 

terlihat dengan kondisi awal siswa sebelum pembelajaran berlangsung. Ada 

beberapa siswa yang masih jalan berkeliaran didalam kelas, belum duduk di 

tempat duduknya masing-masing. Selain itu, masih ada beberapa siswa yang 

becanda dengan temannya dan mengganggu teman yang ada disekitarnya. Namun, 

pada saat pembelajaran pada siklus II, hal tersebut dapat diberbaiki. Data hasil 

jurnal guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus II menunjukkan bahwa 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka lebih baik daripada pembelajaran pada siklus I. 

Siswa lebih tenang dan mudah dikondisikan dengan baik ketika pembelajaran 

berlangsung. Ada beberapa siswa yang belum tenang dalam mengikuti 
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pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka 

namun tidak terlalu banyak.  

 Aspek kedua yaitu keaktifan siswa selama pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan media flanacaraka berlangsung. Keaktifan siswa pada siklus II 

dalam mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka meningkat dari siklus I. Hal ini terlihat dari beberapa siswa mulai 

berani bertanya ketika mengalami kesulitan atau berani menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. Namun kebanyakan siswa berani bertanya ketika 

peneliti melakukan pengawasan kepada masing-masing siswa atau ketika peneliti 

mendekati siswa.   

 Aspek ketiga yaitu tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran menulis 

huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Respon siswa terhadap 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka 

bermacam-macam. Beberapa siswa memberikan tanggapan yang baik terhadap 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, 

diantaranya siswa antusias dan bersemangat terhadap media tersebut. Namun ada 

juga yang masih mengeluh dengan penggunaan media flanacaraka dalam 

pembelajaran menulis huruf Jawa. Sebagian besar siswa yang antusias merasa 

senang dapat menggunakan media flanacaraka untuk meningkatkan keterampilan 

menulis huruf Jawa. Sedangkan siswa yang mengeluh dengan media tersebut 

karena masih mengalami kesulitan dalam menulis kalimat sederhana berhuruf 

Jawa. 

 Aspek keempat yaitu tingkah laku dan sikap siswa selama pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka berlangsung. Pada 
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siklus II tingkah laku dan sikap siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa 

mengalami peningkatan ke arah yang lebih positif diantaranya, siswa bersungguh-

sungguh dalam mengerjakan tugas dari guru, tidak mengganggu teman yang ada 

disekitarnya, tidak melamun atau mengantuk. Suasana kelas juga menjadi lebih 

kondusif dan terkendali dibandingkan pada siklus I. 

Menurut guru, pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan 

media flanacaraka tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa, namun perubahan perilaku siswa juga 

mengalami peningkatan ke arah yang positif. 

 

4.2.2.3 Perbandingan Hasil Wawancara Siklus I dan Siklus II 

 Hasil wawancara pada siklus I dan siklus II menunjukkan perubahan ke 

arah positif. Berdasarkan informasi dari siswa secara keseluruhan, penerapan 

media flanacaraka belum pernah diajarkan oleh guru dalam pembelajaran menulis 

huruf Jawa. Pada siklus I dan siklus II siswa berminat terhadap pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka.  

 Pada siklus I dan siklus II kegiatan wawancara dilaksanakan setelah 

selesai pembelajaran. Sasaran wawancara pada siklus I dan siklus II dilaksanakan 

terhadap siswa yang memperoleh nilai tertinggi,sedang dan rendah. Wawancara 

ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan yang diberikan siswa dalam 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka.  

Wawancara berisikan pertanyaan sebagai berikut: (1) bagaimana 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa?, (2) bagaimana 

pendapat siswa tentang cara guru menyampaikan materi pembelajaran menulis 
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huruf Jawa?, (3) kesulitan apakah yang siswa alami selama pembelajaran menulis 

huruf Jawa berlangsung?, (4) bagaimana perasaan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka?, dan 

(5) apa saran yang dapat siswa berikan terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka?.  

Pertanyaan pertama yaitu tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis 

huruf Jawa. Siswa yang memperoleh nilai tertinggi pada siklus I maupun siklus II 

memberikan tanggapan yang baik terhadap media flanacaraka dalam 

pembelajaran menulis huruf Jawa. Mereka merasa senang dan tertarik dengan 

pembelajaran tersebut karena mendapat penggunaan media flanacaraka baru 

digunakan dalam pembelajaran menulis huruf Jawa sehingga siswa merasa 

semangat dalam belajar. Siswa yang memperoleh nilai sedang pada siklus I dan 

siklus II juga merasa senang dengan penggunaan media flanacaraka dalam 

pembelajaran menulis huruf Jawa karena penerapan media tersebut melalui 

permainan. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai terendah berpendapat kurang 

merasa tertarik dengan media flanacaraka, karena mereka masih kesulitan dalam 

menggunakan media tersebut. 

Pendapat siswa tentang cara guru menyampaikan materi pembelajaran 

menulis huruf Jawa juga bermacam-macam. Bagi siswa yang memperoleh nilai 

tertinggi pada siklus I dan siklus II berpendapat bahwa penjelasan guru mudah 

dipahami. Guru menjelaskan sedetail mungkin dan memberikan contoh sesuai 

dengan tingkat pemahaman siswa. Siswa yang memperoleh nilai sedang pada 

siklus I dan siklus II merasa tidak ada kesulitan selama mengikuti pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. Apa yang 
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disampaikan oleh guru mudah dipahami dengan baik. Sedangkan siswa yang 

memperoleh nilai terendah pada siklus I masih belum mengerti dengan penjelasan 

guru. Hal ini disebabkan karena mereka masih lambat memahami penjelasan dari 

guru. Namun, pada siklus II mereka sudah bisa memahami penjelasan guru 

dengan baik. 

 Kesulitan yang dihadapi siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka, pada siswa yang memperoleh nilai 

tertinggi pada siklus I maupun siklus II tidak mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

Siswa yang memperoleh nilai sedang pada siklus I maupun siklus II merasa 

kesulitan karena masih belum bisa menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka. Siswa yang memperoleh nilai terendah 

juga merasa kesulitan dalam penggunaan media flanacaraka dalam pembelajaran 

menulis huruf Jawa karena mereka belum bisa membedakan aksara Jawa yang 

bentuknya sama. Namun, setelah peneliti melakukan perbaikan kembali pada 

siklus II, siswa yang mengalami kesulitan sudah bisa memahami dan tidak 

kesulitan dalam menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan 

media flanacaraka. 

 Perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka pada siklus I dan siklus II merasa 

senang dan tertarik. Siswa yang memperoleh nilai tertinggi, sedang dan terendah 

pada siklus I maupun siklus II merasa senang dan tertarik terhadap media tersebut. 

Mereka antusias dan semangat mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa. Hal 

ini disebabkan karena media tersebut dapat diterapkan melalui permainan yang 
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menyenangkan. Sedangkan saran yang diberikan siswa terhadap pembelajaran 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka beragam. Sebagian 

siswa memberikan saran yang baik terhadap media tersebut. Mereka berharap 

supaya media flanacaraka tetap digunakan dengan baik pada pertemuan 

selanjutnya.  

 

4.2.2.4 Perbandingan Hasil Dokumentasi Siklus I dan Siklus II 

Pengambilan gambar (foto) dalam pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka dapat dijadikan laporan dalam 

penelitian. Pengambilan foto ini dilakukan selama penelitian berlangsung. Foto 

diambil berupa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

Data nontes diperkuat dengan adanya data dokumentasi foto yang diambil 

guru pada siklus I dan siklus II saat pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka. Gambar pada siklus I dan siklus II kemudian 

dibandingkan untuk menunjukkan adanya perubahan perilaku siswa ke arah yang 

lebih baik. Aspek yang dibandingkan dalam dokumentasi foto pada siklus I dan 

siklus II meliputi, (1) situasi kelas pada proses awal pembelajaran, (2) aktivitas 

guru menyampaikan pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan 

media flanacaraka, (3) aktivitas siswa dalam menunjukkan hasil pekerjaan siswa 

dengan menggunakan media flanacaraka, (4) aktivitas siswa dalam mengerjakan 

tes siklus, (5) aktivitas siswa dalam mengerjakan jurnal. Berikut ini adalah 

perbandingan dokumentasi pada siklus I dan siklus II. 
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       Siklus I            Siklus II 

Gambar 21. Perbandingan Situasi Kelas pada Proses Awal Pembelajaran 

Gambar tersebut memperlihatkan perbandingan situasi kelas pada proses 

pembelajaran dengan menggunakan media flanacaraka. Pada siklus I sebagian 

besar siswa memperhatikan dengan seksama penjelasan dari guru tetapi ada juga 

beberapa siswa yang tiduran dan melamun saat memperhatikan penjelasan yang 

diberikan oleh guru pada awal pembelajaran. Pada siklus II siswa terlihat lebih 

tenang dan siap dalam menerima pembelajaran. Terbukti dengan sikap siswa yang 

telah duduk di meja masing-masing dan antusias mengikuti pembelajaran. 

  

 

 

 

    

Siklus I                   Siklus II 

Gambar 22. Perbandingan Aktivitas Guru Menyampaikan Pembelajaran 

Menulis Huruf Jawa dengan Menggunakan Media Flanacaraka 

 Gambar tersebut menunjukkan perbandingan aktivitas guru dalam 

menyampaikan pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka. Pada siklus I, sebagian besar siswa tampak memperhatikan 
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penjelasan guru, namun masih ada beberapa siswa yang melamun dan mengantuk. 

Pada siklus II, sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan guru dengan 

seksama. Guru memberikan materi kembali pada siklus II dengan tujuan untuk 

memperbaiki hasil belajar siswa yang masih dibawah kriteria ketuntasan minimal.  

 

 

 

 

 

           

   

            Siklus I                             Siklus II 

Gambar 23. Perbandingan Aktivitas Siswa dalam Menunjukkan Hasil 

Pekerjaan Siswa dengan Menggunakan Media Flanacaraka 

 Gambar tersebut menunjukkan perbandingan aktivitas siswa dalam 

menampilkan hasil pekerjaan siswa dengan menggunakan media flanacaraka. 

Pada siklus I dan siklus II siswa berani menampilkan hasil pekerjaannya di depan 

kelas secara bergantian. Perbedaannya pada siklus I siswa menampilkan hasil 

pekerjaan kelompok sedangkan pada siklus II siswa menampilkan hasil pekerjaan 

individu. Pada gambar tersebut siswa tampak berhasil menuliskan kalimat 

sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka.  
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  Siklus I          Siklus II 

Gambar 24. Perbandingan Aktivitas Siswa dalam Mengerjakan Tes Siklus 

 Gambar tersebut menunjukkan perbandingan aktivitas siswa dalam 

mengerjakan tes siklus. Pada siklus I beberapa siswa kurang bersungguh-sungguh 

dalam mengerjakan tes siklus I. Ada beberapa siswa yang sikap duduknya tidak 

tenang dan ada masih melihat jawaban teman sebelahnya. Pada siklus II, siswa 

mulai bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tes siklus. Siswa menggunakan 

waktu yang telah diberikan guru dengan sebaik mungkin (tepat waktu dalam 

mengerjakan). Siswa juga percaya diri dengan jawaban soal tanpa melihat 

jawaban milik temannya (tanggungjawab). 

 

  Siklus I         Siklus II 

Gambar 25. Perbandingan Aktivitas Siswa dalam Mengerjakan Jurnal 

 Gambar tersebut menunjukkan aktivitas siswa dalam mengerjakan jurnal. 

Pada siklus I dan siklus II semua siswa mengisi lembar jurnal sesuai dengan apa 

yang mereka alami. Siswa memberikan pendapat, perasaan serta memberikan 

saran terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media 

flanacaraka. 

Berdasarkan hasil pembahasan, baik hasil tes maupun nontes dapat 

disimpulkan bahwa siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kecamatan Kramat 
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Kabupaten Tegal telah mengalami peningkatan pada hasil keterampilan menulis 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dan perubahan perilaku ke arah yang positif 

setelah pembelajaran dengan menggunakan media flanacaraka. Hasil ini 

sekaligus menunjukkan hipotesis peneliti yang menyatakan bahwa media 

flanacaraka dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis kalimat 

sederhana berhuruf Jawa dan dapat merubah perilaku siswa menjadi lebih positif 

dapat diterima. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan setelah melaksanakan 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka pada 

siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kec. Kramat Kab. Tegal, dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Keterampilan menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka 

pada siswa kelas IV SDN Babakan 01 mengalami peningkatan. Hasil tes 

menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa pada prasiklus menunjukkan hasil 

rata-rata sebesar 59,5 dengan kategori kurang dan belum mencapai target 

penelitian yaitu 65. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I, yaitu 

pembelajaran menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka, 

nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan menjadi 63,07 atau sebesar 6%. 

Namun, nilai rata-rata tersebut masih belum mencapai target penelitian, 

sehingga diperlukan tindakan pada siklus II. Hasil tes menunjukkan nilai rata-

rata pada siklus II meningkat menjadi 79,8 atau meningkat sebesar 26,5% dari 

siklus I dengan kategori baik. Secara keseluruhan peningkatan keterampilan 

menulis huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka pada siswa kelas 

IV SDN Babakan 01 sebesar 34,1% dari prasiklus sampai siklus II. 

2. Perilaku siswa kelas IV SDN Babakan 01 Kec. Kramat Kab. Tegal mengalami 

peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku siswa yang semakin kondusif 

(tertib, teratur dan siap menerima pembelajaran), antusias, aktif, berani, 
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tanggungjawab, dan semangat dalam mengikuti pembelajaran menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan tersebut, dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut. 

1. Kepala Sekolah SDN Babakan 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal 

hendaknya dapat memfasilitasi sarana pembelajaran untuk peserta didik 

sehingga pembelajaran menjadi inovatif. 

2. Guru mata pelajaran bahasa Jawa dapat menggunakan media flanacaraka 

sebagai salah satu media alternatif dalam pembelajaran menulis huruf Jawa 

karena media tersebut mampu meningkatkan hasil belajar siswa dan perilaku 

siswa. 

3. Para pakar atau praktisi bidang pendidikan dapat melakukan penelitian serupa 

dengan menggunakan media pembelajaran yang berbeda, sehingga media 

pembelajaran menjadi lebih bervariasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

Sekolah  : SDN Babakan 01 Kramat-Tegal 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : IV / II 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

A. Standar Kompetensi 

Mampu menulis karangan dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan 

unggah-ungguh dan menulis huruf Jawa 

B. Kompetensi Dasar 

Menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan sandhangan panyigeg 

wanda dan wyanjana 

C. Indikator 

1. Mampu menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan 

sandhangan panyigeg wanda dengan benar. 

2. Mampu menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan 

sandhangan wyanjana dengan benar. 

3. Mampu menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan rapi sesuai kaidah 

penulisan. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

menggunakan sandhangan panyigeg wanda dengan benar. 

Lampiran 1 
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2. Siswa mampu menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

menggunakan sandhangan wyanjana dengan benar. 

3. Siswa mampu menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan rapi sesuai 

kaidah penulisan. 

E. Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

F. Metode Pembelajaran 

1. Tanya jawab     

2. Demonstrasi     

3. Diskusi 

G.  Media Pembelajaran 

1. Media Flanacaraka  

2. Kartu Kata 

3. Kartu Kalimat 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar dengan mengajak siswa 

berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai. 

b. Guru bertanya kepada siswa mengenai aksara Jawa dan sandhangan 

swara.  

Misal : “Sapa sing bisa nulis tembung aksara Jawa nganggo 

sandhangan swara?” 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. 

d. Guru memotivasi siswa untuk mencapai kompetensi yang akan diajarkan. 
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2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Guru bertanya kepada siswa mengenai bentuk-bentuk aksara Jawa dan 

sandhangan swara (wulu, suku, pepet, taling, taling tarung). 

b. Guru menyuruh salah satu siswa untuk menuliskan kata berhuruf Jawa 

dengan menggunakan sandhangan swara (wulu, suku, pepet, taling, 

taling tarung). 

Elaborasi 

a. Guru menampilkan media flanacaraka di papan tulis. 

b. Guru kembali bertanya jawab dengan siswa  mengenai aksara Jawa dan  

sandhangan swara (wulu, suku, pepet, taling, taling tarung) dengan 

menggunakan media flanacaraka. 

c. Guru memberikan materi baru mengenai sandhangan panyigeg wanda 

dan wyanjana dengan menggunakan media flanacaraka. 

d. Siswa bersama-sama memahami bentuk dan fungsi sandhangan panyigeg 

wanda dan wyanjana. 

e. Guru memberi contoh kata dengan menggunakan sandhangan panyigeg 

wanda dan wyanjana. 

f.   Siswa berlatih menulis kata dengan menggunakan sandhangan panyigeg 

wanda dan wyanjana. 

g. Guru memberi contoh kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

menggunakan sandhangan panyigeg wanda dan wyanjana. 

h. Siswa berlatih menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

menggunakan sandhangan panyigeg wanda dan wyanjana. 
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Konfirmasi 

a. Hasil pekerjaan siswa ditampilkan di depan kelas untuk dikoreksi 

bersama. 

b. Guru memberikan perbaikan terhadap hasil pekerjaan siswa yang salah. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru dan siswa merefleksikan kembali pembelajaran yang telah 

diajarkan.  

b. Guru menyuruh siswa untuk membentuk kelompok dengan masing-

masing kelompok berjumlah 3-4 orang. 

c. Guru menyuruh masing-masing siswa untuk berlatih menulis kata atau 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan sandhangan 

panyigeg wanda  dan wyanjana dirumah masing-masing. 

 

Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar dengan mengajak siswa 

berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai. 

b. Guru bertanya kepada siswa mengenai aksara Jawa dan sandhangan 

panyigeg wanda atau wyanjana. 

Misal : “Sapa sing bisa nulis tembung nganggo sandhangan payigeg 

wanda? 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. 

d. Guru memotivasi siswa untuk mencapai kompetensi yang akan diajarkan. 
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2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Guru mengulas kembali materi menulis aksara Jawa dengan sandhangan 

panyigeg wanda dan wyanjana. 

Elaborasi 

a. Masing-masing siswa bergabung dengan anggota kelompoknya yang 

sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. 

b. Guru membagikan media flanacaraka kepada masing-masing kelompok. 

c. Masing-masing kelompok mendapatkan tugas untuk mengurutkan 

keduapuluh aksara Jawa legena. 

d. Hasil pekerjaan masing-masing kelompok tersebut ditampilkan di depan 

kelas untuk dikoreksi secara bersama-sama. 

e. Guru menyuruh masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi 

sandhangan panyigeg wanda dan wyanjana. 

f.   Hasil pekerjaan masing-masing kelompok tersebut ditampilkan di depan 

kelas untuk dikoreksi secara bersama-sama. 

g. Masing-masing kelompok mengambil kartu yang berisi kalimat 

sederhana berbahasa Jawa yang menggunakan sandhangan panyigeg 

wanda dan wyanjana. 

h. Masing-masing kelompok berdiskusi menuliskan kalimat sederhana 

tersebut dengan menggunakan media flanacaraka. 

i.   Masing-masing kelompok menampilkan hasil pekerjaannya di depan 

kelas untuk dikoreksi secara bersama-sama, begitu seterusnya. 

j.   Kelompok yang nilainya tertinggi mendapatkan hadiah dari guru. 
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k. Selanjutnya dilakukan evaluasi. Tes dilakukan secara individu dengan 

membagikan soal yang berisi kalimat berbahasa Jawa yang menggunakan 

sadhangan panyigeg wanda dan wyanjana. Tes evaluasi ini dilakukan 

tanpa menggunakan media flanacaraka.  

Konfirmasi 

a. Hasil pekerjaan siswa secara individu dikumpulkan untuk dikoreksi oleh 

guru. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru dan siswa merefleksikan kembali pembelajaran yang telah 

diajarkan.  

b. Guru membagikan lembar jurnal kepada siswa untuk digunakan sebagai 

data nontes. 

I. Materi Pembelajaran 

Menulis huruf Jawa dengan menggunakan sandhangan panyigeg wanda dan 

wyanjana. 

J. Sumber Belajar 

 Kurikulum KTSP 

 Buku paket dan pelengkap Bahasa Jawa 

 Media flanacaraka 

K. Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Penilaian ini dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Penilaian ini 

dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. 

 



156 

 

 

b. Penilaian Hasil 

Teknik   : Tes 

Bentuk Instrument : Tertulis 

Soal/Instrument  : Tulisen tembung iki nganggo aksara Jawa! 

Kolom Penilaian Tes : 

No. 
Nama 

Siswa 

Aspek Penilaian 

Nilai Kategori 
Ketepatan 

Huruf 

(Skor x Bobot) 

Ketepatan 

Sandhangan 

(Skor x Bobot) 

Kerapian 

(Skor x Bobot) 

1.       

2.       

 

Keterangan : 

a = Ketepatan huruf    Jadi : 

b = Ketepatan sandhangan 

c = Kerapian 

       

      Tegal, 12 April 2013 

 

Guru Pengampu,      Peneliti, 

 

 

Linda Purryanti,S.Pd.      Dina Ikhwanti 

NIP.      NIM 2601409068 

Mengetahui, 

Kepala SDN Babakan 01 Kramat Tegal 

 

 

Tukilah, S.Pd.SD 

NIP. 1965 03 27 1990 03 2002 

 

 

Nilai = a + b + c = 100 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

Sekolah  : SDN Babakan 01 Kramat-Tegal 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : IV / II 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

A. Standar Kompetensi 

Mampu menulis karangan dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan 

unggah-ungguh dan menulis huruf Jawa 

B. Kompetensi Dasar 

Menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan sandhangan panyigeg 

wanda dan wyanjana 

C. Indikator 

1. Mampu menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan 

sandhangan panyigeg wanda dengan benar. 

2. Mampu menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan 

sandhangan wyanjana dengan benar. 

3. Mampu menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan rapi sesuai kaidah 

penulisan. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

menggunakan sandhangan panyigeg wanda dengan benar. 
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2. Siswa mampu menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

menggunakan sandhangan wyanjana dengan benar. 

3. Siswa mampu menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan rapi sesuai 

kaidah penulisan. 

E. Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

F. Metode Pembelajaran 

 Tanya jawab     

 Demonstrasi     

 Diskusi 

G. Media Pembelajaran 

4. Media Flanacaraka  

5. Kartu Kalimat 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Awal 

e. Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar dengan mengajak siswa 

berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai. 

f. Guru bertanya kepada siswa mengenai kesulitan dalam menulis kalimat 

sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan sandhangan panyigeg 

wanda dan wyanjana .  

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. 

h. Guru memotivasi siswa untuk mencapai kompetensi yang akan diajarkan. 
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2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Siswa dan guru bersama-sama mengulas kembali materi aksara Jawa, 

sandhangan panyigeg wanda dan wyanjana dengan menggunakan media 

flanacaraka, sehingga siswa menjadi lebih paham tentang materi tersebut 

dan dapat menulis dengan lebih baik. 

Elaborasi 

a. Masing-masing siswa bergabung dengan anggota kelompoknya seperti 

pada pertemuan sebelumnya. 

b. Guru membagikan media flanacaraka kepada masing-masing kelompok. 

c. Masing-masing kelompok mengambil kartu kalimat yang berisi kalimat 

berbahasa Jawa yang menggunakan sandhangan panyigeg wanda dan 

wyanjana dan mendiskusikannya secara bersama-sama. 

d. Guru menyiapkan media flanacaraka lain di depan kelas. 

e. Guru memilih siswa secara acak pada masing-masing kelompok untuk 

maju ke depan menuliskan kalimat yang telah didapatkannya dengan 

menggunakan media flanacaraka yang telah disediakan oleh guru, begitu 

seterusnya hingga siswa dalam masing-masing kelompok maju. 

Konfirmasi 

a. Masing-masing siswa menampilkan hasil pekerjaannya di depan kelas 

untuk dikoreksi oleh guru. 

b. Kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi mendapatkan hadiah dari 

guru. 
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3. Kegiatan Penutup 

a. Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran yang telah 

diajarkan. 

b. Guru menyuruh siswa untuk berlatih menulis kalimat sederhana berhuruf 

Jawa dengan sandhangan panyigeg wanda  dan wyanjana dirumah 

masing-masing. 

 

Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar dengan mengajak siswa 

berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai. 

b. Guru bertanya kepada siswa mengenai aksara Jawa dan sandhangan 

panyigeg wanda dan wyanjana.  

Misal : “Sapa sing bisa nulis ukara “Prani nemu kalung”? 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. 

d. Guru memotivasi siswa untuk mencapai kompetensi yang akan diajarkan. 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Siswa dan guru bersama-sama mengulas kembali materi menulis huruf 

Jawa pada pertemuan sebelumnya, dengan menyuruh siswa untuk 

menulis kalimat berbahasa Jawa tanpa menggunakan media flanacaraka.  

Elaborasi  

a. Beberapa hasil pekerjaan siswa ditulis dipapan tulis untuk dikoreksi 

bersama-sama. 
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b. Guru mengingatkan kembali cara penulisan sandhangan panyigeg wanda 

dan wyanjana dengan memberikan contoh kalimat yang menggunakan 

sandhangan tersebut. 

c. Selanjutnya dilakukan evaluasi. Tes dilakukan secara individu dengan 

membagikan soal yang berisi kalimat berbahasa Jawa yang menggunakan 

sadhangan panyigeg wanda dan wyanjana. Tes evaluasi ini dilakukan 

tanpa menggunakan media flanacaraka.  

Konfirmasi 

a. Hasil pekerjaan siswa secara individu dikumpulkan untuk dikoreksi oleh 

guru.  

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru bersama siswa merefleksikan pembelajaran yang telah diajarkan. 

b. Guru membagikan lembar jurnal yang digunakan sebagai data nontes 

kepada siswa. 

I. Materi Pembelajaran 

Menulis huruf Jawa dengan menggunakan sandhangan panyigeg wanda dan 

wyanjana. 

J. Sumber Belajar 

 Kurikulum KTSP 

 Buku paket dan pelengkap Bahasa Jawa 

 Media flanacaraka 

K. Penilaian 

a. Penilaian Proses 



162 

 

 

Penilaian ini dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Penilaian ini 

dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. 

b. Penilaian Hasil 

Teknik   : Tes 

Bentuk Instrument : Tertulis 

Soal/Instrument  : Tulisen tembung iki nganggo aksara Jawa! 

Kolom Penilaian Tes : 

No. 
Nama 

Siswa 

Aspek Penilaian 

Nilai Kategori 
Ketepatan 

Huruf 

(Skor x Bobot) 

Ketepatan 

Sandhangan 

(Skor x Bobot) 

Kerapian 

(Skor x Bobot) 

1.       

2.       

 

Keterangan : 

a = Ketepatan huruf    Jadi : 

b = Ketepatan sandhangan 

c = Kerapian  

      Tegal, 15 April 2013 

 

Guru Pengampu,      Peneliti, 

 

 

Linda Purryanti,S.Pd.      Dina Ikhwanti 

NIP.      NIM 2601409068 

Mengetahui, 

Kepala SDN Babakan 01 Kramat Tegal 

 

 

Tukilah, S.Pd.SD 

NIP. 1965 03 27 1990 03 2002 

 

Nilai = a + b + c = 100 
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Materi Menulis Huruf Jawa 

Aksara Legena  

Aksara legena tegese aksara kang isih mudha utawa durung nganggo 

sandhangan. Aksara legena cacahe ana rong puluh. Aksara legena uga diarani 

Dentawyanjana. Tembung denta tegese untu lan wyanjana tegese aksara. Dadi 

teges salugune tembung Dentawyanjana yaiku aksara untu. Ananging aksara 

Dentawyanjana lumrahe ditegesi carakan yaitu urut-urutane aksara Jawa wiwit 

saka (ha) tekan (nga). 

 

 

 

Tuladha: 

1. Raja = 4.  Bata =  

2. Maca = 5.  Jaga =  

3. Nata = 6. Daya =  

Jinise Sandhangan 

 Miturut Lestari (2009:153) aksara legena ing pangetrapane diwuwuhi 

sandhangan. Sandhangan aksara yaitu tetenger kang dienggo ngowahi utawa 

muwuhi unineng aksara utawa pasangan. Sandhangan ana telung warna, yaiku 

sandhangan swara, sandhangan panyigeg wanda, lan sandhangan wyanjana 

utawa pambukaning wanda. 
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Tuladha: Sandhangan Swara 

1. Mili = 6. Buku = 11. Tèla =  

2. Bali = 7. Gula = 12. Gawè =  

3. Pari = 8. Gemi = 13. Tapè =  

4. Tari = 9. Gela = 14. Soto =  

5. Wulu = 10. Sega = 15. Karo =  

Tuladha Sandhangan Panyigeg Wanda 

1. Sarung = 6. Sawah = 11. Pasar =  

2. Wayang = 7. Wayah = 12. Semar =  

3. Gelang = 8. Sirah = 13. Kusir =  

4. Kalung = 9. Uyah = 14. Pasir =  

5. Kuping = 10. Omah = 15. Gelar =  

 

Tuladha Sandhangan Wyanjana 

1. Putra = 6. Kreteg =  

2. Griya = 7. Sregep =  

3. Prayoga = 8. Kremes =  

4. Bratasena = 9. Kyai =  

5. Cakra = 10. Kopyah =  
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Tuladha ukara nganggo basa Jawa 

1. Citra jaga warung =  

2. Rani nemu kalung =  

3. Ana kyai anyar =  

4. Lina bocah sregep =  

5. Kopyah bapak =  

6. Tuti lagi mangan =  

7. Ibu goreng ayam =  

8. Ketemu ing kreteg =  

9. Arjuna lagi nulis =  

10. Satya maca koran =  

11. Adi weruh kucing =  

12. Suci lunga pasar =  

13. Kae prau layar =  

14. Kardi duwe dolanan =  

15. Bagong lagi dolan =  
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Bentuk-Bentuk Media Flanacaraka 

1. Aksara Legena 

 

 

 

 

 

 

2. Sandhangan 

 

 

 

Contoh Kata dan Kalimat dengan Media Flanacaraka 

 
            garing   eyang       wayang 

   

 

 

             

                wadhah                                gajah                              sirah 

 

 Gajah 

Sawah 

Lampiran 4 
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                   pasar                                 layar                     semar 

 

            mangan                                koran                                   nulis 

 

 

 

             prani                                    praja                                 prayoga 

 

 

                        

sregep            kreteg             kyai            setya                                                     

Contoh Media Flanacaraka Kelompok 

 

 

 

Contoh Hasil Pekerjaan Siswa dengan Media Flanacaraka 

 

  

 

 

 

 

 

  

Ipah lagi mangan. Tami weruh kucing ing dalan. 

Adi weruh sepur. 



168 

 

 

  

 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA 

SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa jawa 

Hari/Tanggal  :  

Kelas   : IV (Empat) 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

No. 
Subjek 

Penelitian 

Aspek Observasi 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 001           1. Siswa siap mengikuti 

pembelajaran (tidak ramai, tidak 

melamun, tidak mengantuk, 

duduk ditempat masing-masing 

dengan tenang, dan sudah 

mempersiapkan alat tulis). 

2. Siswa antusias dalam 

pembelajaran. 

3. Siswa memperhatikan dan 

memahami penjelasan guru. 

4. Siswa aktif dalam menjawab 

pertanyaan guru. 

5. Siswa memperhatikan dan 

memahami contoh dari guru. 

2. 002           

3. 003           

4. 004           

5. 005           

6. 006           

7. 007           

8. 008           

9. 009           

10. 010           

11. 011           

12. 012           

13. 013           

14. 014           

15. 015           

Lampiran 5 
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16. 016           6. Siswa berpartisipasi aktif 

dalam kelompok. 

7. Siswa menulis huruf Jawa 

dengan sungguh-sungguh. 

8. Siswa mengerjakan tugas 

dengan tepat waktu 

(tanggungjawab). 

9. Siswa berani dalam 

mempresentasikan hasil kerjanya 

di depan kelas. 

10. Siswa bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran dan tidak 

ada yang meminta ijin ke luar 

kelas saat pembelajaran. 

17. 017           

18. 018           

19. 019           

20. 020           

21. 021           

22. 022           

23. 023           

24. 024           

25. 025           

26. 026           

27. 027           

28. 028           

29. 029           

30. 030           

31. 031           

32. 032           

33. 033           

34. 034           

35. 035           

36. 036           

37. 037           

38. 038           

39. 039           

40. 040           
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PEDOMAN WAWANCARA 

SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

1. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa? 

2. Bagaimana pendapat siswa tentang cara guru menyampaikan materi 

pembelajaran menulis huruf Jawa? 

3. Kesulitan apakah yang siswa alami selama pembelajaran menulis huruf Jawa 

berlangsung? 

4. Bagaimana perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka? 

5. Apa saran yang dapat siswa berikan terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka?.  
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JURNAL SISWA SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

No. Absen  :  

Hari/Tanggal  : 

Kelas   : IV (Empat) 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

1. Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka? (  Ya  /  Tidak  ) 

Alasan:...................................................................................................................

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

2. Apakah penjelasan guru pada saat pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka mudah dipahami dan membantu siswa dalam 

menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa? (  Ya  /  Tidak  ) 

Alasan:...................................................................................................................

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

3. Apakah Anda merasa kesulitan ketika menulis kalimat sederhana dengan 

menggunakan media flanacaraka? (  Ya  /  Tidak  ) 

Alasan:...................................................................................................................

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

4. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan proses pembelajaran menulis 

huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka? (  Ya  /  Tidak  ) 

Alasan:...................................................................................................................

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

5. Bagaimana pesan, kesan dan saran pembelajaran keterampilan menulis huruf 

Jawa dengan menggunakan media flanacaraka? (  Ya  /  Tidak  ) 

Alasan:...................................................................................................................

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

        Tegal, ......................... 

        Siswa, 
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JURNAL GURU SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

Pengampu  :  

Sekolah  : SDN Babakan 01 Kramat-Tegal 

Kelas/Semester : IV / II 

Tahun Pelajaran : 

 

1. Bagaimana kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka? 

Jawab:....................................................................................................................

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

2. Bagaimana keaktifan siswa ketika pembelajaran menulis huruf Jawa 

berlangsung dengan menggunakan media flanacaraka? 

Jawab:....................................................................................................................

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

3. Bagaimana perilaku siswa pada saat kegiatan pembelajaran menulis huruf Jawa 

dengan menggunakan media flanacaraka? 

Jawab:....................................................................................................................

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

4. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menulis huruf Jawa dengan 

menggunakan media flanacaraka? 

Jawab:....................................................................................................................

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

5. Jelaskan kejadian-kejadian lain yang muncul pada saat pembelajaran menulis 

huruf Jawa dengan menggunakan media flanacaraka? 

Jawab:....................................................................................................................

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

         

Tegal,..........................  

        Peneliti, 

 

        .................................... 
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Instrumen Tes  

Siklus I 

 

 

 

 

Tulisen nganggo aksara Jawa! 

1. Adi weruh sepur  

Wangsulan : 

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

 

2. Citra duwe kucing  

Wangsulan : 

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

 

3. Ana kyai anyar   

Wangsulan  : 

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

 

4. Kardi lagi mangan  

Wangsulan  : 

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

 

5. Prani bocah sregep 

Wangsulan  : 

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

 

 

 

 

 

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

 NILAI 
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Instrumen Tes 

Siklus II 

 

 

 

Tulisen nganggo aksara Jawa! 

1. Doni jaga warung 

Wangsulan  : 

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

 

2. Ipah lunga pasar 

Wangsulan  : 

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

 

3. Kae ana kyai  

Wangsulan  : 

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

 

4. Tina bocah gemi 

Wangsulan  : 

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

 

5. Ketemu ing kreteg 

Wangsulan  : 

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

 

 

 

 

 

 

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

 NILAI 
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HASIL OBSERVASI SISWA 

SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Bahasa jawa 

Hari/Tanggal  : Jumat, 12 April 2013 

Kelas   : IV (Empat) 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

No. 
Subjek 

Penelitian 

Aspek Observasi 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 001 - V V V - - V - V V 1. Siswa siap mengikuti 

pembelajaran (tidak ramai, 

tidak melamun, tidak 

mengantuk, duduk ditempat 

masing-masing dengan 

tenang, dan sudah 

mempersiapkan alat tulis). 

2. Siswa antusias dalam 

pembelajaran. 

3. Siswa memperhatikan dan 

memahami penjelasan guru. 

4. Siswa aktif dalam menjawab 

pertanyaan guru. 

5. Siswa memperhatikan dan 

memahami contoh dari guru. 

6. Siswa berpartisipasi aktif 

2. 002 - - - - - - - - - - 

3. 003 - - - - - - - - V - 

4. 004 - - - - - - - - - - 

5. 005 V V V V V - - - - - 

6. 006 V V V V V V V V V V 

7. 007 V V V V V V V V V V 

8. 008 V V V V V V V V V V 

9. 009 V V V - - V - - - - 

10. 010 V V V V V V V V V V 

11. 011 V V V - - - V - - - 

12. 012 - - - V V V V - V V 

13. 013 V V V - - - V - - - 

14. 014 - - - - V V V - - V 

15. 015 V V V V V - V V V V 

16. 016 - - - - - - - - - - 

17. 017 - - - - V V V V V - 
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18. 018 - V V V V V V - V V dalam kelompok. 

7. Siswa menulis huruf Jawa 

dengan sungguh-sungguh. 

8. Siswa mengerjakan tugas 

dengan tepat waktu 

(tanggungjawab). 

9. Siswa berani dalam 

mempresentasikan hasil 

kerjanya di depan kelas. 

10. Siswa bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran dan 

tidak ada yang meminta ijin 

ke luar kelas saat 

pembelajaran. 

19. 019 - - - - - - - - - - 

20. 020 - - V - V V V - - V 

21. 021 - - V V V - V - - V 

22. 022 - V V - V V V V V V 

23. 023 V V V - V V V V V V 

24. 024 - - - - - - - - - - 

25. 025 - - - V - V - - - - 

26. 026 V V V V V V V V V V 

27. 027 V V V - V V V - - - 

28. 028 V V V - - V V - - V 

29. 029 - - V - - V V - V V 

30. 030 - - V - - - - - - V 

31. 031 - - V V - - - - - V 

32. 032 - - V - - - V - - V 

33. 033 - - V V V - V V V V 

34. 034 - - V V - - - - - - 

35. 035 - - - V - - - - - - 

36. 036 V V V V V V V V V V 

37. 037 - - - - - - - - - - 

38. 038 V V V - V V V V V V 

39. 039 - - - V V V - - - V 

40. 040           
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HASIL OBSERVASI SISWA 

SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa jawa 

Hari/Tanggal  : Selasa, 16 April 2013 

Kelas   : IV (Empat) 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

No. 
Subjek 

Penelitian 

Aspek Observasi 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 001 V - V V V V V V V V 1. Siswa siap mengikuti 

pembelajaran (tidak ramai, 

tidak melamun, tidak 

mengantuk, duduk ditempat 

masing-masing dengan 

tenang, dan sudah 

mempersiapkan alat tulis). 

2. Siswa antusias dalam 

pembelajaran. 

3. Siswa memperhatikan dan 

memahami penjelasan guru. 

4. Siswa aktif dalam menjawab 

pertanyaan guru. 

5. Siswa memperhatikan dan 

memahami contoh dari guru. 

6. Siswa berpartisipasi aktif 

2. 002 - - - - - V V - - V 

3. 003 - - - - V V V V - V 

4. 004 - V - V - V V - V V 

5. 005 V V V V V V V V V V 

6. 006 V V V V V V V V V V 

7. 007 V V V V V V V V V V 

8. 008 V V V V V V V V V V 

9. 009 V V V V V V V V V V 

10. 010 V V V V V V V V V V 

11. 011 V V V V V V V V V V 

12. 012 V - V - V V V V - V 

13. 013 V V V V V V V V V V 

14. 014 V V V - V V V V - V 

15. 015 V V V V V V V V V V 

16. 016 V - V - - V V - - V 

17. 017 V V V V V V V V V V 
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18. 018 V V V V V V V V V V dalam kelompok. 

7. Siswa menulis huruf Jawa 

dengan sungguh-sungguh. 

8. Siswa mengerjakan tugas 

dengan tepat waktu 

(tanggungjawab). 

9. Siswa berani dalam 

mempresentasikan hasil 

kerjanya di depan kelas. 

10. Siswa bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran dan 

tidak ada yang meminta ijin 

ke luar kelas saat 

pembelajaran. 

19. 019 V V V - - V V - - V 

20. 020 V V V - V V V V - V 

21. 021 V V V V V V V V V V 

22. 022 V V V - V V V V - V 

23. 023 V V V V V V V V V V 

24. 024 V - - - - V V - - V 

25. 025 - V - - - V V - - V 

26. 026 V V V V V V V V V V 

27. 027 V V V V V V V V V V 

28. 028 V V V V V V V V V V 

29. 029 V V V - - V V - - V 

30. 030 V V - - - V V - - V 

31. 031 V - - - - V V - - V 

32. 032 V V V V V V V V V V 

33. 033 V V V V V V V V V V 

34. 034 V - - - V V V V - V 

35. 035 V V V V - V V - V V 

36. 036 V V V V V V V V V V 

37. 037 V - - V - V V - V V 

38. 038 V V V V V V V V V V 

39. 039 V V V V V V V V V V 

40. 040           
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Hasil Wawancara Siswa Siklus I 

 

1) Nama   : Evanthe Nasywa E.R 

No. Responden  : 036 

Nilai  : 78 

Kategori  : Baik 

Jawaban: 

1) Iya, karena belum pernah menggunakan media itu, jadi sekarang saya 

tertarik dan senang belajar nulis aksara Jawa. 

2) Mudah dipahami karena medianya banyak warna sehingga mudah 

dihafalkan. 

3) Gampang, karena saya sudah hafal aksara Jawa dan medianya menarik 

banyak warna. 

4) Senang, karena diselingi dengan permainan sehingga saya tidak bosan. 

5) Media itu digunakan lagi untuk materi selanjutnya, karena menyenangkan. 

 

 

2) Nama   : Devi Ayu Ningsih 

No. Responden  : 013 

Nilai  : 66 

Kategori  : Cukup 

Jawaban: 

1) Iya, senang karena diselingi dengan permainan. 

2) Mudah dipahami, karena Bu Dina menjelaskannya dengan diberi contoh. 

3) Tidak sulit karena hanya menempelkan media ke papannnya. 

4) Senang karena diselingi dengan permainan dan ada hadiahnya. 

5) Hadiahnya ditambah lagi, supaya tambah semangat belajarnya. 
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3) Nama   : M. Ibnu Khalif 

No. Responden  : 025 

Nilai  : 50 

Kategori  : Kurang 

Jawaban: 

1) Tidak senang, karena bentuk medianya susah dihafalkan. 

2) Susah, karena suaranya tidak keras. 

3) Susah, karena belum hafal aksara Jawa. 

4) Tidak senang, karena saya kalah dan tidak mendapat hadiah. 

5) Saya ingin diajari lagi dengan media itu supaya paham. 
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Hasil Wawancara Siswa Siklus II 

 

1. Nama   : Affita Gastani R. 

No. Responden  : 008 

Nilai  : 100 

Kategori  : Sangat Baik 

Jawaban: 

1) Ya, menyenangkan karena sekarang nilai saya lebih bagus daripada 

sebelumnya. 

2) Mudah dipahami karena Bu Dina ngajarnya jelas sehingga saya bisa 

menghafalkan aksara Jawa dan sandhangannya dengan benar. 

3) Mudah, karena medianya tinggal ditempel di papan saja, yang penting saya 

sudah hafal dahulu sehingga saya dapat menulis kalimat sederhana berhuruf 

Jawa dengan benar. 

4) Senang sekali, karena saya tambah paham dengan aksara Jawa dan 

sandhangannya. 

5) Media itu dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran yang baik untuk 

menulis aksara Jawa. 

 

2. Nama   : Zaqiatun Anisah 

No. Responden  : 039 

Nilai  : 80 

Kategori  : Baik 

Jawaban: 

1) Iya, senang karena ada permainan ketika menulis huruf Jawa sehingga saya 

semangat apalagi ada hadiahnya. 

2) Mudah dipahami karena Bu Dina suaranya keras sehingga saya jadi paham. 

3) Tidak sulit karena saya sudah belajar di rumah jadi medianya tinggal 

ditempel-tempel saja. 

4) Senang karena permainannya membuat saya semangat. 

5) Seharusnya medianya dibagi ke masing-masing siswa supaya bisa belajar di 

rumah. 
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3. Nama   : Firda Sinta H. 

No. Responden  : 016 

Nilai  : 65 

Kategori  : Cukup 

Jawaban: 

1) Iya senang, karena ada permainan antar kelompok, jadi semangat. 

2) Mudah dipahami, karena dibimbing sama Bu Dina. 

3) Gampang, tapi lemnya sering lepas sehingga tidak nempel di papannya. 

4) Senang, karena saya jadi sedikit paham aksara Jawa walaupun nilai saya 

masih kurang. 

Media itu terus digunakan di pelajaran basa Jawa 
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPTD DIKPORA KECAMATAN KRAMAT 

SD NEGERI BABAKAN 01 

Alamat: Jalan Beringin Nomor 3 Telepon (0283) 6145170 

Babakan-Kramat-Tegal Kode Pos 52181 

 

DAFTAR NILAI PRASIKLUS SISWA KELAS IV 

SDN BABAKAN 01 KEC. KRAMAT KAB. TEGAL 

No. NIS L/P NAMA SISWA NILAI 

1. 3975 L ADE IRAWAN 55 

2. 4018 L KHAERUL AMIN 50 

3. 4066 L MOH. SULTON 55 

4. 4078 L WAWAN ADI F. 55 

5. 4062 L MOH. RENDI MUJIANTO 60 

6. 4075 P RIZQI NUR HIDAYAH 62 

7. 4086 L ADE NAUVAL R. 68 

8. 4087 P AFFITA GASTANI R. 70 

9. 4088 L AFFIZAL NUR ALIF 50 

10. 4089 L AGUSTIN ADITYA P. 65 

11. 4090 P AVADA NURBAITI M. 65 

12. 4091 L DENDI SAPUTRA 60 

13. 4092 P DEVI AYU NINGSIH 62 

14. 4093 P DINI FITRIAENI 60 

15. 4095 P FAUZIATUN NISA A.M 70 

16. 4096 P FIRDA SINTA H. 50 

17. 4097 P FRISKA KRISTIANY 65 

18. 4098 L GAYUH DWI KISWANTO 65 

19. 4100 L ILHAN RESTU MAULANA 55 

20. 4101 P IMELDA ANGGI FANTIKA 55 

21. 4102 L INDRA DEWANTORO 58 
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22. 4103 P KUROHTUL AENI 55 

23. 4104 L MOH. DWI PRASETYO 65 

24. 4106 L M. ARDI SAPUTRA 50 

25. 4107 L M. IBNU KHALIF 50 

26. 4108 P NUR MAW‟IDHATUN H. 70 

27. 4109 P NURUL IZZAH AMALIA 65 

28. 4110 P NURUL SETIYANI 65 

29. 4111 P PIPIT FITRIYAH N. 60 

30. 4112 P PUTRI MULYASIH 60 

31. 4113 L REKHANDY YUSUF 50 

32. 4115 P SITI DARAJATUN 65 

33. 4116 P TIANA ALI 65 

34. 4117 L TRESNO ILHAM SAPUTRA 55 

35. 4120 L NUR AKHMAD CAHYADIN 50 

36. 4186 P EVANTHE NASYWA E.R 70 

37. 4230 L AKHMAD RIYADI 50 

38. 4231 P ANGGI ALEYDA 62 

39. 4232 P ZAQIATUN ANISAH 60 

Jumlah  2322 

Rata-rata 59,5 
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Hasil Tes Siklus I 

Subjek 

Penelitian 
Aspek Penilaian 

SOAL 
Jumlah Nilai Kategori 

1 2 3 4 5 

001 

Ketepatan Huruf 18 18 27 27 18 

300 60 Kurang Ketepatan Sandhangan 18 18 27 18 27 

Kerapian 14 21 21 14 14 

002 

Ketepatan Huruf 27 27 18 18 18 

258 52 Kurang  Ketepatan Sandhangan 18 18 18 27 27 

Kerapian 7 7 7 14 7 

003 

Ketepatan Huruf 18 18 18 27 18 

291 58 Kurang  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 18 18 

Kerapian 14 14 21 21 14 

004 

Ketepatan Huruf 18 27 27 18 18 

300 60 Kurang  Ketepatan Sandhangan 27 18 18 18 27 

Kerapian 21 21 14 14 14 

005 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

341 68 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 27 27 18 18 

Kerapian 21 21 14 21 21 

006 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

341 68 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 27 27 18 18 

Kerapian 21 21 14 21 21 

007 

Ketepatan Huruf 27 27 27 27 27 

375 75 Baik  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 27 27 

Kerapian 21 28 21 21 21 

008 

Ketepatan Huruf 27 27 27 27 27 

359 72 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 27 27 

Kerapian 21 21 14 21 21 
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009 

Ketepatan Huruf 27 18 18 18 18 

249 50 Kurang  Ketepatan Sandhangan 18 27 18 18 18 

Kerapian 14 7 7 7 7 

010 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

350 70 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 27 27 

Kerapian 14 21 21 21 21 

011 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

341 68 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 27 27 18 18 

Kerapian 21 21 14 21 21 

012 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

332 66 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 18 18 

Kerapian 21 21 14 21 21 

013 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

332 66 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 18 18 

Kerapian 21 21 14 21 21 

014 

Ketepatan Huruf 27 18 18 18 18 

314 62 Kurang  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 27 18 

Kerapian 21 21 21 21 14 

015 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

393 78 Baik  Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 27 

Kerapian 28 21 14 21 21 

016 

Ketepatan Huruf 27 18 18 18 18 

250 50 Kurang  Ketepatan Sandhangan 18 27 18 18 18 

Kerapian 14 7 7 7 7 

017 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

341 68 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 27 27 18 18 

Kerapian 21 21 14 21 21 

018 Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 341 68 Cukup  
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Ketepatan Sandhangan 27 27 27 18 18 

Kerapian 21 21 14 21 21 

019 

Ketepatan Huruf 18 27 18 18 18 

297 59 Kurang  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 18 18 

Kerapian 21 14 21 21 14 

020 

Ketepatan Huruf 27 18 18 18 18 

290 58 Kurang  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 18 18 

Kerapian 14 14 21 21 14 

021 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

341 68 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 27 27 18 18 

Kerapian 21 21 14 21 21 

022 

Ketepatan Huruf 27 18 18 18 18 

314 62 Kurang  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 27 18 

Kerapian 21 21 21 21 14 

023 

Ketepatan Huruf 27 27 27 27 27 

375 75 Baik  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 27 27 

Kerapian 21 28 21 21 21 

024 

Ketepatan Huruf 27 18 18 18 18 

250 50 Kurang  Ketepatan Sandhangan 18 27 18 18 18 

Kerapian 14 7 7 7 7 

025 

Ketepatan Huruf 27 18 18 18 18 

250 50 Kurang  Ketepatan Sandhangan 18 27 18 18 18 

Kerapian 14 7 7 7 7 

026 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

390 78 Baik  Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 27 

Kerapian 28 21 14 21 21 

027 
Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

330 66 Cukup  
Ketepatan Sandhangan 27 27 18 18 18 
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Kerapian 21 21 14 21 21 

028 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

330 66 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 18 18 18 27 

Kerapian 21 21 14 21 21 

029 

Ketepatan Huruf 27 18 18 18 18 

314 62 Kurang  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 27 18 

Kerapian 21 21 21 21 14 

030 

Ketepatan Huruf 18 18 27 27 18 

300 60 Kurang  Ketepatan Sandhangan 18 18 27 18 27 

Kerapian 14 21 21 14 14 

031 

Ketepatan Huruf 27 18 18 18 18 

250 50 Kurang  Ketepatan Sandhangan 18 27 18 18 18 

Kerapian 14 7 7 7 7 

032 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

330 66 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 18 18 

Kerapian 21 21 14 21 21 

033 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

330 66 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 18 18 18 27 

Kerapian 21 21 14 21 21 

034 

Ketepatan Huruf 18 27 18 18 18 

297 59 Kurang  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 18 18 

Kerapian 21 14 21 21 14 

035 

Ketepatan Huruf 27 18 18 18 18 

250 50 Kurang  Ketepatan Sandhangan 18 27 18 18 18 

Kerapian 14 7 7 7 7 

036 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

393 78 Baik  Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 27 

Kerapian 28 21 14 21 21 
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037 

Ketepatan Huruf 27 18 18 18 18 

250 50 Kurang  Ketepatan Sandhangan 18 27 18 18 18 

Kerapian 14 7 7 7 7 

038 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

341 68 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 27 27 18 18 

Kerapian 21 21 14 21 21 

039 

Ketepatan Huruf 18 18 27 27 18 

300 60 Kurang  Ketepatan Sandhangan 18 18 27 18 27 

Kerapian 14 21 21 14 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 

 

Hasil Tes Siklus II 

Subjek 

Penelitian 
Aspek Penilaian 

SOAL 
Jumlah Nilai Kategori 

1 2 3 4 5 

001 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

350 70 Cukup  Ketepatan Sandhangan 18 27 27 27 27 

Kerapian 21 21 14 21 21 

002 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

341 68 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 18 18 27 27 

Kerapian 21 21 14 21 21 

003 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

341 68 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 18 18 27 27 

Kerapian 21 21 14 21 21 

004 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

325 65 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 18 18 18 27 

Kerapian 21 21 14 14 21 

005 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

400 80 Baik  Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 27 

Kerapian 28 21 21 21 21 

006 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

400 80 Baik  Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 27 

Kerapian 28 21 21 21 21 

007 

Ketepatan Huruf 36 27 27 36 27 

450 90 Sangat baik Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 36 

Kerapian 28 28 21 28 21 

008 

Ketepatan Huruf 36 36 36 36 36 

500 100 Sangat baik Ketepatan Sandhangan 36 36 36 36 36 

Kerapian 28 28 28 28 28 

009 Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 350 70 Cukup  
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Ketepatan Sandhangan 18 27 27 27 27 

Kerapian 21 21 14 21 21 

010 

Ketepatan Huruf 36 36 37 36 27 

473 95 Sangat baik Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 36 

Kerapian 28 28 21 28 28 

011 

Ketepatan Huruf 36 27 27 36 27 

450 90 Sangat baik Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 36 

Kerapian 28 28 21 28 21 

012 

Ketepatan Huruf 27 36 27 27 18 

373 75 Baik  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 27 27 

Kerapian 28 21 21 21 21 

013 

Ketepatan Huruf 27 36 27 27 18 

373 75 Baik  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 27 27 

Kerapian 28 21 21 21 21 

014 

Ketepatan Huruf 36 27 18 27 27 

380 76 Baik  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 27 27 

Kerapian 28 21 21 28 21 

015 

Ketepatan Huruf 27 36 27 27 18 

373 75 Baik  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 27 27 

Kerapian 28 21 21 21 21 

016 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

325 65 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 18 18 18 27 

Kerapian 21 21 14 14 21 

017 

Ketepatan Huruf 36 27 27 36 27 

450 90 Sangat baik Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 36 

Kerapian 28 28 21 28 21 

018 
Ketepatan Huruf 36 27 27 36 27 

450 90 Sangat baik 
Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 36 
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Kerapian 28 28 21 28 21 

019 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

340 68 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 18 18 27 27 

Kerapian 21 21 14 21 21 

020 

Ketepatan Huruf 36 27 27 36 27 

450 90 Sangat baik Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 36 

Kerapian 28 28 21 28 21 

021 

Ketepatan Huruf 27 36 27 27 18 

373 75 Baik  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 27 27 

Kerapian 28 21 21 21 21 

022 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

400 80 Baik  Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 27 

Kerapian 28 21 21 21 21 

023 

Ketepatan Huruf 27 36 27 27 18 

373 75 Baik  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 27 27 

Kerapian 28 21 21 21 21 

024 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

350 70 Cukup  Ketepatan Sandhangan 18 27 27 27 27 

Kerapian 21 21 14 21 21 

025 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

350 70 Cukup  Ketepatan Sandhangan 18 27 27 27 27 

Kerapian 21 21 14 21 21 

026 

Ketepatan Huruf 36 36 36 36 36 

500 100 Sangat baik Ketepatan Sandhangan 36 36 36 36 36 

Kerapian 28 28 28 28 28 

027 

Ketepatan Huruf 36 27 27 36 27 

450 90 Sangat baik Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 36 

Kerapian 28 28 21 28 21 
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028 

Ketepatan Huruf 36 27 27 36 27 

450 90 Sangat baik Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 36 

Kerapian 28 28 21 28 21 

029 

Ketepatan Huruf 27 27 27 27 27 

359 72 Cukup  Ketepatan Sandhangan 27 27 18 27 27 

Kerapian 21 21 14 21 21 

030 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

400 80 Baik  Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 27 

Kerapian 28 21 21 21 21 

031 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

350 70 Cukup  Ketepatan Sandhangan 18 27 27 27 27 

Kerapian 21 21 14 21 21 

032 

Ketepatan Huruf 36 27 27 36 27 

450 90 Sangat baik Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 36 

Kerapian 28 28 21 28 21 

033 

Ketepatan Huruf 36 36 27 36 27 

480 96 Sangat baik Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 36 

Kerapian 28 28 28 28 28 

034 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

350 70 Cukup  Ketepatan Sandhangan 18 27 27 27 27 

Kerapian 21 21 14 21 21 

035 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

350 70 Cukup  Ketepatan Sandhangan 18 27 27 27 27 

Kerapian 21 21 14 21 21 

036 

Ketepatan Huruf 36 27 27 36 27 

450 90 Sangat baik Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 36 

Kerapian 28 28 21 28 21 

037 Ketepatan Huruf 27 36 18 27 27 425 85 Sangat baik 
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Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 36 

Kerapian 21 28 21 28 21 

038 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

400 80 Baik  Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 27 

Kerapian 28 21 21 21 21 

039 

Ketepatan Huruf 27 27 18 27 27 

400 80 Baik  Ketepatan Sandhangan 36 36 27 36 27 

Kerapian 28 21 21 21 21 
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REKAP NILAI PRASIKLUS, SIKLUS I DAN SIKLUS II  

SDN BABAKAN 01 KEC. KRAMAT KAB. TEGAL 

 

No. NIS L/P NAMA SISWA 
PRA-

SIKLUS 

SIKLUS 

I 

SIKLUS 

II 

1. 3975 L ADE IRAWAN 55 60 70 

2. 4018 L KHAERUL AMIN 50 52 68 

3. 4066 L MOH. SULTON 55 58 68 

4. 4078 L WAWAN ADI F. 55 60 65 

5. 4062 L MOH. RENDI MUJIANTO 60 68 80 

6. 4075 P RIZQI NUR HIDAYAH 62 68 80 

7. 4086 L ADE NAUVAL R. 68 75 90 

8. 4087 P AFFITA GASTANI R. 70 72 100 

9. 4088 L AFFIZAL NUR ALIF 50 50 70 

10. 4089 L AGUSTIN ADITYA P. 65 70 95 

11. 4090 P AVADA NURBAITI M. 65 68 90 

12. 4091 L DENDI SAPUTRA 60 66 75 

13. 4092 P DEVI AYU NINGSIH 62 66 75 

14. 4093 P DINI FITRIAENI 60 62 78 

15. 4095 P FAUZIATUN NISA A.M 70 78 75 

16. 4096 P FIRDA SINTA H. 50 50 65 

17. 4097 P FRISKA KRISTIANY 65 68 90 

18. 4098 L GAYUH DWI KISWANTO 65 68 90 

19. 4100 L ILHAN RESTU M. 55 59 68 

20. 4101 P IMELDA ANGGI F. 55 58 90 

21. 4102 L INDRA DEWANTORO 58 68 75 

22. 4103 P KUROHTUL AENI 55 62 80 

23. 4104 L MOH. DWI PRASETYO 65 75 75 

24. 4106 L M. ARDI SAPUTRA 50 50 70 

25. 4107 L M. IBNU KHALIF 50 50 70 

Lampiran 22 
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26. 4108 P NUR MAW‟IDHATUN H. 70 78 100 

27. 4109 P NURUL IZZAH AMALIA 65 66 90 

28. 4110 P NURUL SETIYANI 65 66 90 

29. 4111 P PIPIT FITRIYAH N. 60 62 72 

30. 4112 P PUTRI MULYASIH 60 60 80 

31. 4113 L REKHANDY YUSUF 50 50 70 

32. 4115 P SITI DARAJATUN 65 66 90 

33. 4116 P TIANA ALI 65 66 96 

34. 4117 L TRESNO ILHAM S. 55 59 70 

35. 4120 L NUR AKHMAD C. 50 50 70 

36. 4186 P EVANTHE NASYWA E.R 70 78 90 

37. 4230 L AKHMAD RIYADI 50 50 85 

38. 4231 P ANGGI ALEYDA 62 68 80 

39. 4232 P ZAQIATUN ANISAH 60 60 80 

Jumlah  2322 2460 3115 

Rata-rata 59,5 63,07 79,8 
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