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ABSTRAK 

 
Fajri, Annisah Miftakhul. 2013. Peningkatan Keterampilan Menyimak Melalui 

Model ARIAS Siswa Kelas IIB SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang. 

Skripsi. Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing (1) Drs. Sukardi, S.Pd., M.Pd dan Pembimbing 

(2) Drs. Mujiyono, M.Pd. 

 

Pembelajaran bahasa Jawa di kelas IIB SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 

Semarang  mengalami kendala antara lain guru belum menggunakan model 

pembelajaran dan media yang sesuai, siswa pasif dan kurang antusias serta mudah 

bosan saat mengikuti pembelajaran bahasa Jawa. Berdasarkan data awal yang 

diperoleh persentase ketuntasan belajara siswa sebesar 36,8% atau sebanyak 14 

siswa dan persentase siswa tidak tuntas belajar sebesar 63,25 atau sebanyak 24 

siswa. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Jawa dengan menerapkan model ARIAS. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

keterampilan menyimak bahasa Jawa siswa dengan model ARIAS. 

Rancangan penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

terdiri atas tiga siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian dilaksanakan di SD Hj. Isriati 

Baiturrahman 1 Semarang dengan subjek guru dan siswa kelas IIB berjumlah 38 

siswa. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, 

catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif baik 

deskriptif kuantitatif maupun deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) keterampilan guru 

pada siklus I diperoleh rata-rata 2,6 dengan persentase 65% kategori baik, siklus II 

diperoleh rata-rata 3 dengan persentase 75% termasuk kategori baik dan pada 

siklus III meningkat menjadi rata-rata 3,8 dengan persentase 95% kategori sangat 

baik. (2) aktivitas siswa pada siklus I diperoleh rata-rata 24,8 dengan persentase 

68,9% kategori baik, pada siklus II diperoleh rata-rata 26,7 persentase 74,2% 

kategori baik dan pada siklus III meningkat manjadi rata-rata 31,9 dengan 

persentase 88,6% kategori sangat baik. (3) ketuntasan belajar menyimak siswa 

meningkat. Pada siklus I diperoleh rata-rata 76,3 dengan persentase ketuntasan 

klasikal 69% kategori baik, pada siklus II diperoleh rata-rata 77,2 dengan 

persentase ketuntasan klasikal 89% kategori sangat baik dan siklus III diperoleh 

rata-rata 84,47 dengan persentase ketuntasan klasikal 95% kategori sangat baik. 

Kesimpulan penelitian ini adalah melalui model ARIAS  dapat mening- 

katkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan menyimak siswa 

dalam pembelajaran bahasa Jawa. Saran bagi guru adalah model ARIAS dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pembelajaran ke- 

terampilan menyimak bahasa Jawa. 

 

Kata kunci: keterampilan menyimak, bahasa Jawa, model ARIAS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UUSPN) pasal 1 ayat (1) bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara (Kemendiknas, 2011: 3). 

Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, mata pelajaran bahasa 

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

lokal bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku 

kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang 

keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai atau 

aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan 

daerah serta pembangunan nasional (Wibawa dalam Rohmadi, 2011: 9). 

Mata pelajaran bahasa dan sastra Jawa merupakan muatan lokal wajib 

untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada berbagai 

tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Jawa di SD antara lain agar siswa mampu 

menikmati, menghayati, memahami, dan memanfaatkan karya-karya sastra dan 

budaya Jawa, guna memperkaya pengalaman jiwanya untuk pembentukan watak 



2 

 

 

 

budi luhur serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. (Suwardi, 

2009: 103) 

Pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar meliputi membaca, menyi- 

mak, berbicara, menulis. Membaca diarahkan pada kemampuan memahami isi 

bacaan, makna suatu bacaan ditentukan oleh situasi dan konteks dalam bacaan. 

Kegiatan menyimak pada hakikatnya sama dengan kegiatan membaca hanya saja 

pada menyimak merupakan pemahaman teks lisan. Kegiatan menulis diarahkan 

untuk mengembangkan kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, pesan 

dan perasaan secara tertulis. Kegiatan berbicara diarahkan pada kemampuan 

mengungkapkan gagasan, pendapat, pesan dan perasaan secara lisan dengan 

menggunakan bahasa Jawa.  

Menurut Bashir dalam Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 10 No. 2 

September 2009 bahwa pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa  masih banyak ke- 

kurangan atau permasalahan, dan  secara umum permasalahannya diidentifikasi 

sebagai berikut:  pembelajaran masih menitikberatkan peran guru, sehingga guru 

mendominasi pelaksanaan pembelajaran. Siswa pasif, tidak semangat, tidak ter- 

tarik, dan menganggap bahasa Jawa  itu sulit. Siswa lebih menitikberatkan pada 

materi kognitif, kurang pada aspek psikomotor dan afektif. Pemahaman siswa 

terhadap kosa kata bahasa Jawa  sangat minim. Pembelajaran bahasa Jawa  belum 

dikemas dalam skenario yang mencerminkan penanaman pendidikan watak dan 

pekerti bangsa.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di kelas IIB SD Hj. Isriati 

Baiturrahman 1 Semarang dalam pembelajaran bahasa Jawa terdapat beberapa 



3 

 

 

 

kendala. Pertama, saat pembelajaran siswa banyak yang pasif. Saat guru mengaju- 

kan pertanyaan hanya beberapa siswa yang menjawab. Kedua, siswa kurang 

antusias dalam menyimak pelajaran bahasa Jawa. Menurut siswa bahasa Jawa 

membosankan karena mengandung istilah-istilah yang sulit dimengerti oleh siswa 

sehingga mereka merasa kesulitan untuk memahami kata atau istilah-istilah 

bahasa Jawa yang mereka dengar atau jumpai. Ketiga, guru belum menggunakan 

model pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa. 

Permasalahan di atas berdampak pada hasil belajar bahasa Jawa  siswa 

yang rendah. Hasil pembelajaran yang masih kurang memuaskan terlihat dari hasil 

analisis terhadap nilai ulangan harian semester I  tahun 2012/2013 siswa kelas IIB 

SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang mata pelajaran bahasa Jawa  belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 70 dengan 

nilai rata-rata 68,8. Dari 38 siswa yang mencapai KKM hanya 14 siswa yaitu 

sebesar 36,8 %, maka yang tidak dapat mencapai KKM ada 24 siswa atau sebesar 

63,2 %. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bersama tim kolaborasi 

menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas belajar dan 

keterampilan menyimak siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa dengan 

menggunakan model ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, 

Satisfaction). Model ARIAS bercirikan lingkungan belajar yang sistematis, 

bermakna dan sederhana sehingga siswa merasa nyaman mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Kondisi ini akan memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengembangkan kemampuan penalarannya dan siswa lebih dihargai 
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mengemukakan ide-ide yang ada dalam pikirannya. Model ARIAS mempunyai 

dampak instruksional yaitu perolehan dan penguasaan materi baru. Dampak 

pengiringnya yaitu siswa mempunyai rasa percaya diri dalam mengemukakan 

pendapat yang dimiliki, tumbuhnya minat dan perhatian siswa terhadap pem- 

belajaran bahasa Jawa serta motivasi siswa untuk belajar semakin besar. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan judul penelitian sebagai 

berikut: PENINGKATAN KETERAMPILAN MENYIMAK BAHASA JAWA  

MELALUI MODEL ARIAS SISWA KELAS IIB SD HJ. ISRIATI 

BAITURRAHMAN 1 SEMARANG. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimanakah meningkatkan keterampilan menyimak bahasa 

Jawa  siswa kelas IIB SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Apakah dengan menggunakan model ARIAS dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa? 

b. Apakah dengan menggunakan model ARIAS dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dalam menyimak bahasa Jawa? 

c. Apakah dengan menggunakan model ARIAS dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam menyimak bahasa Jawa? 
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1.2.2 Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah yang dilakukan peneliti adalah melaksanakan 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran ARIAS. 

Menurut Astrawan, langkah-langkah penerapan model ARIAS adalah sebagai 

berikut: (http://www.scribd.com/doc/59031955/Proposal-Arias) 

Komponen 

ARIAS 

Prinsip Reaksi Posisi 

Assurance 1. Menanamkan rasa yakin/percaya diri pada 

siswa, memotivasi siswa. 

2. Guru meningkatkan harapan siswa untuk 

berhasil dengan menyusun materi pembe- 

lajaran dari yang mudah ke yang sukar. 

3. Mengingatkan konsep yang telah dipelajari 

yang merupakan materi prasyarat. 

Pendahuluan 

Relevance 1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

agar siswa memahami arah pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan manfaat materi yang 

dipelajari dengan kehidupan sehari-hari dan 

peranan materi tersebut dengan pelajaran 

lain. 

Interest 1. Menarik dan memelihara minat/perhatian 

siswa. 

2. Guru menjelaskan tentang konsep/materi 

dengan menggunakan metode/strategi yang 

bervariasi. Misalnya: belajar kooperatif dan 

diskusi kelompok dengan menggunakan 

LKS. 

Kegiatan Inti 
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3. memberikan bimbingan belajar. 

Assessment 1. Mengecek kegiatan pembelajaran. 

2. Siswa mempresentasikan hasil pengerjaan 

LKS dengan memberikan alasan/penjelasan 

dari hasil kerjanya (self assessment) dan 

tanggapan dari siswa lain terhadap hasil 

kerjanya (assessment terhadap teman). 

3. Guru meminta siswa menjelaskan bagai- 

mana ia sampai pada penggunaan pemecah- 

an masalah tersebut. 

4. Guru memberikan umpan balik tentang ke- 

benaran mengerjakan tugas dan guru mem- 

berikan penguatan verbal dan non verbal ke- 

pada siswa yang hasil kerjanya sudah bagus. 

Satisfaction 1. Siswa menarik kesimpulan dan merangkum 

materi yang telah dipelajari. 

2. Guru memberikan penguatan dan peng- 

hargaan yang pantas, baik verbal maupun 

nonverbal kepada siswa yang telah berhasil 

menampilkan keberhasilannya. 

3. Mengevaluasi hasil belajar siswa. 

4. Guru memberikan tes kepada siswa untuk 

mengetahui pemahaman siswa terhadap 

materi yang sudah dipelajari. 

Penutup 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Jawa  siswa kelas IIB SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 

Semarang. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

a. meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa  dengan 

menggunakan model ARIAS, 

b. meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam  menyimak bahasa Jawa  dengan 

menggunakan model ARIAS, 

c. meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyimak bahasa Jawa  

menggunakan model ARIAS. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu penge- 

tahuan dan teknologi khususnya tentang peningkatan keterampilan menyimak. 

Selain itu juga dapat bermanfaat: 

1.4.1 Bagi siswa 

Pembelajaran dengan model ARIAS dapat memberikan siswa pengalaman 

belajar yang bervariasi sehingga dapat meningkatkan minat keterampilan me- 

nyimak siswa pada pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang tercapai secara 

optimal. 

1.4.2 Bagi guru 

Pembelajaran dengan model ARIAS dapat memberikan wawasan dan 

pengalaman bagi guru tentang model pembelajaran untuk memperbaiki metode 
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pembelajaran sehingga mampu menciptakan kegiatan belajar yang menarik dan 

menyenangkan. 

1.4.3 Bagi sekolah 

Pembelajaran dengan model ARIAS dapat menambah pengetahuan bagi 

guru-guru di SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang tentang pembelajaran 

dengan model ARIAS dan memberi kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan 

pembelajaran, sehingga kualitas sekolah dapat meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Hakikat Belajar 

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam proses 

pendidikan. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung 

pada proses pembelajaran yang dilakukan siswa. Belajar merupakan perubahan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan (Hamdani, 2011: 20-

21). Misalnya, dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan 

sebagainya. Selain itu, belajar akan lebih baik jika subjek belajar mengalami atau 

melakukannya. Jadi tidak bersifat verbalistik. Menurut Slameto (2010: 2), belajar 

merupakan suatu proses yang dilkukan seseorang untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Gagne (dalam Suprijono, 2010: 

2), belajar adalah proses disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang 

melalui aktifitas. Perubahan disposisi tersebut buka diperoleh langsung dari proses 

pertumbuhan seseorang secara ilmiah. Menurut Hardini (2012: 4), belajar pada 

dasarnya berbicara tentang tingkah laku seseorang yang berubah sebagai akibat 

pengalaman yang berasal dari lingkungan. Rifa’i (2009: 82) menyatakan bahwa 

belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan 
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belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh 

seseorang. 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat diindikasikan 

dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, 

tingkah laku, kecakapan, keterampilan, kemampuan serta perubahan aspek-aspek 

yang lain yang ada pada diri individu yang belajar (Trianto, 2007: 7) 

Peneliti menyimpulkan bahwa belajar merupakan usaha sadar yang 

dilakukan seseorang melalui latihan dan pengalaman dan terjadi secara terus-

menerus (tidak secara langsung) untuk memperoleh perubahan perilaku secara 

keseluruhan. Beberapa elemen penting yang mencirikan pengertian tentang belajar 

yaitu: 

a) Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku, dimana perubahan itu dapat 

mengarah pada tingkah laku yang lebih baik, tetapi tidak menutup 

kemungkinan dapat mengarah pada tingkah laku yang buruk. 

b) Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman, dalam arti perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan/kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar. 

c) Perubahan tingkah laku karena belajar bersifat relatif permanen. Lamanya 

perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang sukar diukur. 

2.1.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Menurut aliran Behavioristik pembelajaran merupakan usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau 
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stimulus. Aliran Kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan 

memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Aliran Humanistik mendeskripsikan 

pembelajaran sebagai pemberian kebebasan kepada peserta didik untuk memilih 

bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya (Sugandi, 2007: 34-40). Sedangkan Gagne (dalam Rifa’i, 2009: 

192) berpendapat bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal 

peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Peristiwa 

belajar ini dirancang agar memungkinkan peserta didik memproses informasi 

nyata dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 pembelajaran adalah  proses  interaksi  peserta  

didik  dengan  pendidik  dan  sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Degeng (dalam Uno, 2009: 2) mendefinisikan pembelajaran adalah upaya 

membelajarkan siswa. Dalam artian terdapat kegiatan memilih, menetapkan, 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan serangkaian peristiwa yang secara sengaja dirancang oleh guru untuk 

membantu  peserta didik dalam  memahami sesuatu atau materi yang sedang 

dipelajari sesuai dengan minat dan  kemampuannya. 

2.1.2 Kualitas Pembelajaran 

Konsep kualitas pembelajaran merupakan salah satu unsur dari 

paradigma baru pengelolaan pendidikan. Kualitas dapat dimaknai dengan istilah 

mutu atau keefektifan. Efektifitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan 
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pembelajaran yang berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta 

pengembangan sikap melalui proses belajar (Hamdani, 2011: 194).  

Kualitas pendidikan dapat diartikan sebagai kemampuan lembaga 

pendidikan (sekolah) untuk menghasilkan “better student’  learning capacity”. 

Kualitas pembelajaran  merupakan kemampuan untuk menghasilkan siswa-siswa 

yang lebih baik dengan kapasitas belajar yang baik pula. Menurut Depdiknas 

(2006: 6-8), terdapat beberapa indikator kualitas pembelajaran, antara lain: 

1. Pendidik (guru) 

Kualitas pendidik dapat dilihat dari seberapa optimal guru mampu 

memfasilitasi proses belajar siswa. Seorang guru yang berkualitas harus 

menguasai 8 aspek keterampilan guru yaitu keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan, keterampilan membimbing diskusi kelompok, 

dan keterampilan memberi penguatan. 

2.  Perilaku dan dampak belajar peserta didik 

Kualitas yang baik dari perilaku dan dampak belajar peserta didik 

dapat dilihat dari kompetensi sebagai berikut: 

a. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar. 

b. Mau dan mampu mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta 

membangun sikapnya. 

c. Mau dan mampu memperluas pengetahuannya. 

d. Mau dan mampu membiasakan berpikir, bersikap, dan bekerja produktif. 
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e. Mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya 

secara bermakna. 

3. Iklim pembelajaran 

Iklim pembelajaran yang kondusif merupakan salah satu faktor yang 

turut berpengaruh pada pencapaian kualitas suatu pembelajaran. Iklim 

pembelajaran mengacu kepada suasana yang terjadi ketika pembelajaran 

berlangsung, dan lebih luas lagi kepada interaksi yang terjadi antara 

komponen-komponen pembelajaran seperti guru dan siswa. Dengan iklim 

pembelajaran yang kondusif akan menciptakan suasana yang aman, nyaman, 

dan tertib sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan tenang 

dan menyenangkan (enjoyable learning). Iklim yang demikian akan 

mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 

bermakna. 

Aspek iklim pembelajaran yang akan menjadi perhatian pada 

penelitian ini dibatasi hanya pada interaksi yang terjadi pada proses 

pembelajaran dan suasana kelas. Adapun iklim pembelajaran itu sendiri 

mencakup : 

a. Interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa dalam 

pembelajaran akan sangat membantu dalam peningkatan hasil belajar 

siswa.  

b. Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran. 
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4. Materi pembelajaran 

Materi pembelajaran adalah bahan pembelajaran yang akan 

disampaikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. Suatu pembelajaran dikatakan berkualitas apabila 

materi pembelajarannya berkualitas. 

5. Media pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan/informasi (bahan pembelajaran) 

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

dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Media pembelajaran 

dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan tujuan pembelajaran, tingkat 

perkembangan siswa, kemampuan yang dimiliki guru, situasi dan kondisi 

yang tepat, serta memahami karakteristik media yang digunakan. 

6. Sistem pembelajaran 

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari seberapa luwes dan relevan 

sistem itu mampu menyediakan aneka stimuli dan fasilitas belajar. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran merupakan upaya 

untuk mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran yang meliputi strategi 

pengorganisasian, strategi penyampaian dan strategi pengelolaan dengan subyek 

peserta didik agar berjalan serta menghasilkan output yang lebih baik. 

2.1.2.1 Keterampilan Guru 

Mengajar bukan sekedar memberikan materi ajar untuk para siswa, 

bukan pula hanya untuk mencapai target program pengajaran semata. Belajar juga 
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bukan hanya mengingat apa yang sudah diberikan oleh guru. Mengajar harus 

dikaitkan dengan makna belajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran 

memerlukan berbagai peran dari guru. Slameto  (2010: 97) menyatakan bahwa 

dalam proses belajar mengajar guru mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. 

Pendapat serupa disampaikan oleh Mulyasa (2009: 35) yang menyatakan bahwa 

minat, bakat, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta tidak 

akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini guru perlu 

memperhatikan siswa secara individual, karena antara satu siswa dengan yang lain 

memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat 

diartikan bahwa aktivitas guru adalah segala kegiatan yang dilakukan guru dalam 

menunjang jalannya proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Aktivitas guru ini berkaitan erat dengan keterampilan dasar mengajar guru dalam 

suatu pembelajaran. Usman (2009: 74-102) menyatakan bahwa keterampilan 

mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran yaitu : 

1) Keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya memainkan peranan penting dalam proses 

belajar mengajar sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik 

pelontaran yang tepat pula akan memberikan dampak positif bagi siswa.  

2) Keterampilan memberi penguatan  

Penguatan adalah segala bentuk respon baik dengan verbal maupun 

nonverbal yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi 
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si penerima (siswa) atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun 

koreksi. 

3) Keterampilan mengadakan variasi 

Variasi digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar yang 

berfungsi untuk memotivasi siswa dalam belajar, sehingga siswa tidak merasa 

bosan dan selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

4)  Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan merupakan suatu penyajian informasi 

secara lisan yang dilakukan dengan sistematik agar siswa dapat menerima 

informasi yang disajikan dengan mudah. 

5) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Membuka pelajaran dapat dilakukan dengan cara mengemukakan 

tujuan yang akan dicapai, menarik perhatian siswa, memberi acuan dan 

membuat kaitan antara materi pelajaran yang telah dikuasai oleh siswa 

dengan bahan yang akan dipelajarinya sedangkan menutup pelajaran 

dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah 

dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat 

keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar. 

6) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Siswa berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah pimpinan 

guru atau temannya untuk berbagai informasi, pemecahan masalah, atau 

pengambilan keputusan. Seorang guru diharapkan mampu membimbing para 
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siswanya untuk berdiskusi dan berani mengeluarkan ide maupun pendapat 

mereka di dalam kelompok.  

7) Keterampilan mengelola kelas 

Pengelolaan kelas merupakan kegiatan-kegiatan untuk menciptakan 

dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar 

mengajar. Kegiatan yang termasuk dalam hal ini misalnya penghentian 

tingkah laku siswa yang mengganggu jalannya pembelajaran agar kembali 

memusatkan perhatiannya pada pembelajaran. Guru harus mengetahui 

keadaan siswa yang belum bisa ataupun sudah bisa sehingga guru 

memberikan tindakan yang tepat kepada siswa. Guru harus mampu 

menanggapi setiap respon siswa baik berupa jawaban, pertanyaan maupun 

pendapat. Pemberian reward baik dan sikap hangat besahabat juga harus 

dilakukan guru dalam mengelola kelas. 

8) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.  

Guru tidak boleh hanya menghadapi satu  kelompok atau seorang 

siswa saja sepanjang waktu belajar. Guru harus mampu menghadapi banyak 

siswa dari beberapa kelompok yang bertatap muka, baik secara perseorangan 

maupun secara kelompok.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa seorang guru 

wajib memiliki delapan keterampilan yang diaplikasikan dalam kegiatan 

pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Indikator ketrampilan guru dalam peneltian ini adalah 1) melaksanakan pra 

pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran), 2) membuka pelajaran 
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(keterampilan membuka pelajaran), 3) mengajukan pertanyaan (keterampilan 

bertanya), 4) menggunakan media pembelajaran sesuai fungsinya (keterampilan 

menggunakan variasi), 5) membimbing siswa dalam berkelompok  (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil), 6) membimbing siswa dalam berdiskusi 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil), 7) membimbing siswa 

dalam mempresentasikan hasil diskusi, 8) mengelola kelas (keterampilan 

mengelola kelas), 9) memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberi 

penguatan), 10) menutup pembelajaran (keterampilan menutup pelajaran). 

2.1.2.2 Aktivitas Siswa 

Siswa memiliki kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang 

perlu mendapat pemuasan, dan oleh karenanya menimbulkan dorongan 

berbuat/tindakan tertentu. Tiap saat kebutuhan itu bisa berubah dan bertambah, 

sehingga varietasnya menjadi bertambah besar. Dengan sendirinya perbuatan itu 

pun menjadi beragam pula. Perilaku belajar disini sama artinya dengan aktivitas 

belajar siswa. Menurut Dierich (dalam Hamalik, 2010: 172) aktivitas adalah 

segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara fisik maupun non fisik seperti 

intelektual, emosianal maupun mental yang terjadi selama proses belajar 

mengajar. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran merupakan salah satu 

indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Adanya keinginan untuk belajar 

ini dapat mendorong anak untuk berprestasi dalam belajar. Dierich membagi 

kegiatan belajar menjadi 8 kelompok, sebagai berikut: 
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a) Kegiatan-kegiatan visual (visual activities): membaca, melihat gambar-

gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain 

bekerja, atau bermain; 

b) Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities): mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, meberi 

saran, mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi; 

c) Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities): mendengarkan 

penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkn suatu permainan instrument musik, mendengarkan siaran radio; 

d) Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities): menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat sketsa, ata 

rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket; 

e) Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities): menggambar, membuat 

grafik, diagram, peta, pola; 

f) Kegiatan-kegitan motorik (motor activities): melakukan percobaan, memilih 

alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan (simulasi), menari, berkebun; 

g) Kegiatan-kegiatan mental (mental activities): merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-

hubungan, membuat keputusan; 

h) Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities): minat, membedakan, 

berani, tenang dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini 

terdapat pada semua kegiatan tersebut di atas, dan bersifat tumpang tindih. 
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Peneliti menyimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah seluruh kegiatan 

yang dilakukan siswa selama proses belajar mengajar dimulai sampai selesai. 

Indikator aktivitas siswa dalam penelitian ini adalah 1) kedisiplinan siswa, 2) 

kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, 3) antusias siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, 4) aktif mengajukan pertanyaan, 5) menjawab 

pertanyaan, 6) memperhatikan penjelasan guru, 7) melakukan diskusi, 8) 

mempunyai rasa percaya diri dan keberanian dalam mempresentasikan hasil 

diskusi, 9) tanggung jawab siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

2.1.2.3 Hasil Belajar 

Belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada 

individu yang belajar baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Perubahan perilaku tersebut merupakan hasil dari proses belajar. Oleh karena itu, 

hasil belajar dapat diartikan sebagai perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar (Rifa’i, 2009: 85). Menurut Suprijono 

(2010: 5), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar ini berupa: 

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa baik lisan maupun tertulis. 

2) Keterampilan  intelektual yaitu pengetahuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 
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4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi. 

5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan yang mencakup keseluruhan aspek yang dimiliki siswa 

setelah melalui suatu proses atau kegiatan pembelajaran. 

Bloom (dalam Ahmadi, 2011: 68) mengemukakan tiga faktor utama yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu kemampuan kognitif, motivasi berprestasi dan 

kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran adalah kualitas kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dan ini menyangkut model pembelajaran yang 

digunakan. Motivasi berprestasi adalah memberikan dorongan atau rangsangan 

kepada siswa untuk lebih maju dalam belajar dan berprestasi. Kognitif adalah 

memberikan siswa materi pembelajaran agar bisa mencapai hasil maksimal dan 

memberikan pengetahuan tentang sesuatu hal yang berguna untuk masa depan 

siswa. 

2.1. 3 Hakikat Pembelajaran Bahasa Jawa  

Bahasa Jawa  adalah salah satu Muatan lokal dalam struktur kurikulum di 

tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, bahkan di Provinsi 

Jawa Tengah menjadi mulok wajib bagi semua jenjang pendidikan. Dalam 

kedudukannya sebagai bahasa daerah, Bahasa Jawa  memiliki fungsi sebagai (1) 

lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat 

perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Bahasa Jawa memiliki 
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hak hidup yang sama dengan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahasa (daerah) Jawa akan 

dihormati dan dipelihara oleh negara termasuk pemerintah pusat atau pun daerah. 

Dengan memperhatikan fungsi bahasa Jawa  dan penjelasan Undang-Undang 

dasar 1945 tersebut dapat dipahami bahwa untuk pembinaan dan pengembangan 

bahasa Jawa  memerlukan strategi yang tepat. (http://www.tubiyono.com/ 

template-features/tulisan-ilmiah/makalah/92-kebijakan-pemerintah-daerah tentang 

-pemakaian-bahasa-lokal-studi-kasus-pemerintah-kota -surabaya-pada-era-otoda) 

Pembelajaran bahasa Jawa  masih ada kaitannya dengan aspek budaya. 

Hal ini dikarenakan di dalam budaya mencakup kebiasaan, adat istiadat, aturan-

aturan yang umumnya tidak tertulis seperti tata krama, sopan santun, tata 

pergaulan dengan orang yang lebih tua, pergaulan dengan tetangga, teman. 

Pembelajaran bahasa Jawa khususnya dalam penerapan unggah-ungguh oleh 

siswa dianggap kompetensi yang paling sulit, karena untuk menerapkan unggah-

ungguh diharapkan siswa mampu menguasai kompetensi berbahasa Jawa dengan 

baik dan benar. Unggah-ungguh berbahasa merupakan penerapan berbahasa Jawa  

yang selaras dengan situasi dan kondisi dengan mengingat: 

1) pembicara atau orang pertama (utama purusa), 

2) lawan bicara atau orang kedua (madyama purusa), 

3) orang yang dibicarakan atau orang ketiga (pratama purusa). 

Contoh: Orang pertama kepada orang kedua “Panjenengan esuk-esuk kok wis 

resik-resik ana apa ta?”. Orang kedua menjawab “Apa ora midhanget panjenengan 

kuwi, menawa Bapak Bupati mengko arep rawuh” (Bapak Bupati itu orang ketiga 

http://www.tubiyono.com/%20template-features/tulisan-ilmiah/makalah/92-kebijakan-pemerintah-daerah%20tentang%20-pemakaian-bahasa-lokal-studi-kasus-pemerintah-kota%20-surabaya-pada-era-otoda
http://www.tubiyono.com/%20template-features/tulisan-ilmiah/makalah/92-kebijakan-pemerintah-daerah%20tentang%20-pemakaian-bahasa-lokal-studi-kasus-pemerintah-kota%20-surabaya-pada-era-otoda
http://www.tubiyono.com/%20template-features/tulisan-ilmiah/makalah/92-kebijakan-pemerintah-daerah%20tentang%20-pemakaian-bahasa-lokal-studi-kasus-pemerintah-kota%20-surabaya-pada-era-otoda
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yang disebut oleh orang kedua adalah orang yang dihormati). Contoh aplikasi di 

kelas ‘Bu guru kula ngrumiyini kondur’ kalimat ini kelihatannya halus namun 

menurut unggah-ungguh ini salah ada kata kondur. Kata kondur termasuk 

kosakata krama inggil tidak boleh diterapkan untuk diri sendiri/orang pertama. 

Siswa dianggap “durung Jawa” atau “ora Jawa” dapat terlihat pada contoh-contoh 

kalimat yang sering diucapkan siswa seperti: 

1) Aku wis mangan, Bapak yo uwis mangan kok. 

2) Malem Minggu Bapak anggone turu nganti wengi. 

3) Simbah tuku oleh-oleh kanggo aku lan adhiku. 

4) Mbar, Pak Guru akon nggarap apa? 

Pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar meliputi membaca, 

menyimak, berbicara, menulis. Membaca diarahkan pada kemampuan memahami 

isi bacaan, makna suatu bacaan ditentukan oleh situasi dan konteks dalam bacaan. 

Kegiatan menyimak pada hakikatnya sama dengan kegiatan membaca hanya saja 

pada menyimak merupakan pemahaman teks lisan. Kegiatan menulis diarahkan 

untuk mengembangkan kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, pesan 

dan perasaan secara tertulis. Kegiatan berbicara diarahkan pada kemampuan 

mengungkapkan gagasan, pendapat, pesan dan perasaan secara lisan dengan 

menggunakan bahasa Jawa. 

Wibawa (2011: 12) menyampaikan bahwa pembelajaran bahasa Jawa  

hendaknya berlangsung tidak sekedar meaning getting, tetapi berupa proses 

meaning making sehingga akan terjadi internalisasi nilai-nilai dalam diri siswa. 

Pembelajaran memiliki beberapa prinsip yakni, harus bertujuan dan terarah, 
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memerlukan bimbingan sehingga diperoleh pemahaman, memerlukan latihan dan 

ulangan, merupakan proses aktif peserta didik dengan lingkungannya, disertai 

keinginan dan kemauan untuk mencapai tujuan, disertai proses internalisasi diri 

dari si pembelajar, dianggap berhasil jika telah sanggup menerapkan dalam 

praktik kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran bahasa Jawa  berdasarkan Kurikulum 2010 lebih menekan- 

kan kepada pendekatan komunikatif yaitu pembelajaran yang mempermudah para 

siswa agar lebih akrab dalam pergaulan dengan menggunakan bahasa Jawa  dan 

melatih siswa untuk lebih senang berbicara menggunakan bahasa Jawa  yang 

benar dan tetap sesuai dengan situasinya. 

Pembelajaran bahasa Jawa diajarkan dari SD sampai dengan SMP 

bahkan sampai SMA secara berkesinambungan, selaras antara kompetensi dasar 

yang satu dengan kompetensi dasar lainnya. Dalam pembelajaran ini ada 4 aspek 

yang diajarkan oleh guru yaitu: mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. 

Keempat aspek tersebut tidak dapat terpisah antara satu aspek dengan aspek 

lainnya, dalam pembelajaran hanya penekanannya lebih difokuskan pada salah 

satu aspek, artinya pada pembelajaran mendengarkan siswa tidak hanya dituntut 

mendengarkan saja akan tetapi siswa juga harus dapat berbicara, menulis dan 

mengapresiasikannya dalam bentuk sastra. 

Peranan guru dalam pengembangan bahasa Jawa terutama penerapan 

unggah-ungguh sangat penting dan dominan dalam keberhasilan pembelajaran 

bahasa Jawa. Mengingat guru bahasa Jawa  adalah orang-orang yang tugasnya 

setiap hari membina bahasa Jawa, orang yang semestinya merasa paling 
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bertanggung jawab akan perkembangan bahasa Jawa  adalah guru, orang yang 

selalu akan dituding oleh masyarakat bila hasil pengajaran bahasa Jawa  disekolah 

tidak memuaskan. Guru memegang peranan terpenting dalam menentukan 

keberhasilan pengajaran. Bagaimanapun baiknya kurikukulum dan lengkapnya 

sarana prasarana, apabila guru tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, 

maka pengajaran pastilah tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. 

(Rahayu, http://www.adjisaka.com/kbj5/index.php/03-makalah-komisi-b/643-

14pembelajaran-bahasa-jawa-sebagai-wahana-pembentukan-watak-pekerti-bangsa 

-penerapan-unggah-ungguh-berbahasa) 

Mengingat pentingnya peranan guru dalam menentukan keberhasilan 

pengajaran dan pembinaan budi pekerti serta pendidikan karakter bangsa, maka 

seorang guru harus senantiasa mencari cara terbaik dalam menyajikan 

pembelajaran. Cara yang baik dalam menyajikan pembelajaran didukung oleh 

kreatifitas, kompetensi, dan performansi yang baik pula. Maka guru dapat 

menumbuhkembangkan minat murid dan membangkitkan kecintaan murid kepada 

mata pelajaran bahasa Jawa. 

2.1. 4 Keterampilan Menyimak 

2.1.4.1 Pengertian Menyimak 

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan hubungan atau interaksi 

dengan orang lain dan salah satu bentuk hubungan tersebut adalah penyampaian 

pesan, ide, gagasan, atau pendapat secara lisan. Untuk memahami suatu pesan 

atau ide yang disampaikan orang lain, seseorang harus dapat menyimak dengan 

baik apa yang disampaikan tersebut. Oleh karena itu kegiatan menyimak memiliki 

http://www.adjisaka.com/kbj5/index.php/03-makalah-komisi-b/643-14pembelajaran-bahasa-jawa-sebagai-wahana-pembentukan-watak-pekerti-bangsa%20-penerapan-unggah-ungguh-berbahasa
http://www.adjisaka.com/kbj5/index.php/03-makalah-komisi-b/643-14pembelajaran-bahasa-jawa-sebagai-wahana-pembentukan-watak-pekerti-bangsa%20-penerapan-unggah-ungguh-berbahasa
http://www.adjisaka.com/kbj5/index.php/03-makalah-komisi-b/643-14pembelajaran-bahasa-jawa-sebagai-wahana-pembentukan-watak-pekerti-bangsa%20-penerapan-unggah-ungguh-berbahasa
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peranan penting dalam interaksi antar manusia selain kegiatan berbicara. 

Menyimak menurut Tarigan (2008: 31) adalah suatu proses kegiatan mendengar- 

kan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta 

interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi serta memahami makna 

komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. 

Underwood mendefinisikan menyimak adalah kegiatan mendengarkan atau 

memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan orang, menangkap dan memahami 

makna dari apa yang didengar. Jadi dengan demikian menyimak adalah 

keterampilan dalam mencari makna dari bunyi-bunyi dan pola-pola kalimat yang 

sampai ke telinga. 

Keterampilan menyimak merupakan satu bentuk keterampilan berbahasa 

yang bersifat reseptif. Pada proses pembelajaran, keterampilan menyimak 

mendominasi aktivitas siswa dibanding keterampilan lainnya, termasuk ke- 

terampilan berbicara (Hardini, 2012: 184). 

Aktivitas menyimak merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai 

unsur. Setiap orang selalu berusaha agar penyimakannya dapat efektif untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Beberapa unsur yang mempengaruhi 

keefektifan menyimak menurut Saddono (2012: 20-21) adalah pembicara, 

pembicaraan (materi atau informasi yang disampaikan), situasi menyimak dan 

penyimak. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan menyimak adalah kegiatan 

mendengarkan lambang-lambang bunyi yang dilakukan dengan sengaja dan penuh 

perhatian disertai pemahaman, apresiasi, interpretasi, reaksi, dan evaluasi untuk 
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memperoleh pesan, informasi, menangkap isi, dan merespon makna yang 

terkandung di dalamnya. 

2.1.4.2 Jenis-Jenis Menyimak 

Menyimak memiliki berbagai jenis. Adapun jenis-jenis menyimak 

menurut Tarigan (2008: 37-58) adalah: 

1. Menyimak ekstensif, digunakan untuk memperkenalkan kembali bahan yang 

telah pernah dipelajari dalam suatu lingkungan baru dengan cara yang baru. 

Menyimak ekstensif ialah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti menyimak radio, televisi, percakapan orang di pasar, 

pengumuman, dan sebagainya. 

2. Menyimak intensif, lebih diarahkan pada kegiatan menyimak secara lebih 

khusus serta perlu di bawah bimbingan langsung para guru.  

3. Menyimak sosial, (a) menyimak secara sopan santun dengan penuh perhatian 

percakapan atau konvensi dalam situasi-situasi sosial dengan suatu maksud; 

(b) mengerti serta memahami peranan-peranan pembicara dan menyimak 

dalam proses komunikasi tersebut. 

4. Menyimak kritis, sejenis kegiatan menyimak yang di dalamnya sudah terlihat 

kurangnya keaslian atau pun kehadiran prasangka serta ketidaktelitian yang 

diamati. 

5. Menyimak kreatif, berhubungan dengan kegiatan imajinatif yang me- 

nyenangkan. 

6. Menyimak konsentratif, sering disebut juga menyimak untuk menelaah 

sesuatu. 
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7. Menyimak penyelidikan, adalah menyimak intensif dengan maksud tujuan 

yang agak lebih sempit. 

8. Menyimak integratif, adalah sejenis menyimak intensif yang menuntut lebih 

banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan pemilihan, karena si 

penyimak harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

9. Menyimak pasif, adalah penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang 

biasanya memadai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan teliti, belajar 

tergesa-gesa, menghafal di luar kepala, berlatih, serta menguasai suatu 

bahasa. 

Berdasarkan beberapa jenis menyimak yang telah dikemukakan di atas, 

peneliti memilih jenis menyimak intensif yang dilakukan dalam penelitian 

tindakan kelas di kelas IIB. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan menyimak ini, 

siswa dituntut untuk dapat memahami dengan baik apa yang disimaknya melalui 

kegiatan menjawab pertanyaan, menganalisis sifat tokoh dalam cerita dan 

menceritakan kembali apa yang disimaknya. 

2.1.4.3 Menyimak Intensif 

Menyimak intensif menurut Tarigan (2008: 44) adalah kegiatan 

menyimak yang lebih khusus dan memerlukan bimbingan dari guru. Menyimak 

intensif ini memiliki ciri-ciri yang harus diperhatikan, yakni (a) menyimak intensif 

adalah menyimak pemahaman; (b) menyimak intensif memerlukan konsentrasi 

tinggi; (c) menyimak intensif ialah menyimak dalam arti memahami bahasa 

formal; (d) menyimak intensif diakhiri dengan reproduksi bahan simakan.  
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Sesuai dengan ciri-ciri di atas, di dalam menyimak intensif siswa lebih 

diarahkan untuk memahami lebih jauh mengenai makna yang terkandung dalam 

cerita yang disimak. Setelah siswa selesai menyimak, diharapkan siswa mampu 

menjelaskan isi cerita yang disimak dengan menjawab pertanyaan, menganalisis 

sifat-sifat tokoh dan menentukan pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. 

2.1.4.4 Ciri-ciri Penyimak yang Baik 

Setiap penyimak memiliki tujuan yang berbeda. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, seseorang harus menjadi penyimak yang baik. Penyimak yang baik 

adalah penyimak yang memiliki tiga sikap berikut ini:  

1) Bersikap objektif terhadap bahan simakan. Penyimak sebaiknya tidak 

mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar kegiatan menyimak, seperti 

pembicara, ruang, sarana dan prasarana. 

2) Bersifat kooperatif, penyimak harus berusaha untuk bekerja sama dengan 

pembicara untuk keberhasilan komunikasi. 

3) Bahan simakan harus komunikatif, berupa konsep, gagasan, dan informasi 

yang jelas. (Brata, http://mbahbrata-edu.blogspot.com/2010/04/keterampilan 

-menyimak.html) 

2.1.4.5 Teknik Pembelajaran Menyimak 

Beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran 

keterampilan menyimak dan agar pembelajarannya menarik antara lain:  

1) Simak Ulang-Ucap, teknik ini digunakan untuk memperkenalkan bunyi 

bahasa dengan pengucapan atau lafal yang tepat dan jelas. Guru dapat 

mengucapkan atau menutur rekaman bunyi bahasa tertentu seperti vonem, 

http://mbahbrata-edu.blogspot.com/2010/04/keterampilan%20-menyimak.html
http://mbahbrata-edu.blogspot.com/2010/04/keterampilan%20-menyimak.html
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kata, idiom, semboyan, kata-kata mutiara, dengan jelas dan intonasi yang 

tepat. Siswa menirukan. Teknik ini dapat dilakukan secara individual, 

kelompok, dan klasikal. 

2) Identifikasi kata kunci, sasarannya untuk menyimak kalimat yang panjang 

siswa perlu mencari kalimat intinya. Kalimat inti itu dapat dicari melalui 

beberapa kata kunci. Kata kunci itulah yang mewakili pengertian kalimat. 

3) Parafrase, guru menyiapkan sebuah puisi dan dibacakan atau diperdengarkan. 

Setelah menyimak siswa diharapkan dapat menceritakan kembali isi puisi tadi 

dengan kata-katanya sendiri. 

4) Merangkum, guru menyiapkan bahan simakan yang cukup panjang. Materi 

itu disampaikan secara lisan kepada siswa dan siswa menyimak. Setelah 

selesai menyimak, siswa disuruh membuat rangkuman. 

5) Identifikasi kalimat topik, setiap paragraf dalam wacana minimal 

mengandung dua unsur, yaitu (a) kalimat topik dan (b) kalimat pengembang. 

Posisi kalimat topik dapat di awal, tengah, dan akhir. Setelah menyimak 

paragraf siswa disuruh mencari kalimat topiknya. 

6) Menjawab pertanyaan, untuk memahami simakan yang agak panjang, guru 

dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali pemahaman 

siswa. 

7) Bisik berantai, suatu pesan dapat dilakukan secara berantai. Mulai dari guru 

membisikkan pesan kepada siswa pertama dan dilanjutkan kepada siswa 

berikutnya sampai siswa terakhir. Siswa yang terakhir harus mengucapkannya 

dengan nyaring. Tugas guru adalah menilai apakah yang dibisikkan tadi 



31 

 

 

sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, bisikan dapat diulang, dan jika 

sudah sesuai bisikan dapat diganti dengan topik yang lain. 

8) Menyelesaikan cerita, guru memperdengarkan suatu cerita sampai selesai. 

Setelah siswa menyimak, guru menyuruh seseorang untuk menceritakan 

kembali dengan kata-katanya sendiri. Sebelum selesai bercerita, guru 

menghentikan cerita siswa tadi dan menggantikan dengan cerita itu berakhir 

seperti yang disimaknya. (Wahyu, http://wahyuwriter.blogspot.com/2011 

/03/strategi-dan-teknik-pembelajaran.html) 

Teknik pembelajaran menyimak yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah merangkum dan menjawab pertanyaan. 

2.1.4.6 Kriteria Cerita (Bahan Simakan) untuk SD Kelas Rendah 

Kesesuaian cerita yang disimak dengan karakteristik penyimak sangat 

mempengaruhi keberhasilan dalam menyimak. Oleh karena itu, cerita yang akan 

disajikan harus disesuaikan dengan penyimak. Hasyim (1981) mengemukakan 

bahwa cerita yang diberikan kepada anak sebagai bahan belajar di SD hendaknya 

memiliki ciri sebagai berikut: 

a. Bahasa yang digunakan haruslah sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa 

anak. 

b. Isi ceritanya haruslah sesuai dengan tingkat umur dan perhatian anak. Pada 

tahap pertama (kelas 1-3 SD), bacaan untuk anak laki-laki dan wanita dapat 

disamakan. Untuk selanjutnya ( kelas 4-6 SD) secara berangsur-angsur akan 

kelihatan bahwa anak laki-laki lebih menyenangi cerita petualangan, 

http://wahyuwriter.blogspot.com/2011
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olahraga, dan teknik, sedangkan anak wanita lebih menyenangi cerita yang 

bersifat kekeluargaan dan sosial. 

c. Hendaknya jangan diberikan cerita yang bersendikan politik tetapi 

mengutamakan pendidikan moral dan pembentukan watak. 

Menurut Halik (2008: 7.22), beberapa kriteria cerita untuk anak SD  adalah: 

a. tema bacaan cerita anak biasanya sesuai dengan minat mereka misalnya 

tentang keluarga, berteman, cerita misteri, petualangan, fantasi, cerita yang 

lucu-lucu, tentang binatang, cerita kepahlawanan, dan sebagainya,  

b. latar cerita dikenal oleh anak, yakni cerita yang dipelajari berlatarkan 

lingkungan yang mereka temui dalam permainan sehari-hari,  

c. alur cerita bersifat tunggal dan maju karena mudah dipahami anak, bukan plot 

majemuk dan beralur maju-mundur atau sorot balik,  

d. pelaku utama cerita adalah dari kalangan anak-anak dengan jumlah sekitar 3-

4 orang dan karakter pelaku dilukiskan secara konkret sehingga mudah 

dipahami oleh anak dan sesuai perkembangan moral anak,  

e. bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh anak; kosa katanya dipahami dan 

struktur kalimatnya sederhana. 

2.1. 5 Pembelajaran Tematik 

2.1.5.1 Pengertian Pembelajaran Tematik 

Dunia anak sekolah dasar adalah dunia nyata dan tahap berpikir anak 

masih konkrit. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tidak melihat mata pelajaran 

berdiri sendiri. Mereka melihat obyek atau peristiwa yang didalamnya memuat 

sejumlah konsep/materi beberapa mata pelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran 
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yang dilakukan di sekolah harus dapat mengaitkan materi antar mata pelajaran. 

Pembelajaran tematik merupakan pola pembelajaran yang mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan, kreativitas, nilai dan sikap pembelajaran dengan 

menggunakan tema. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu, 

dengan mengelola pembelajaran yang mengintegrasikan materi dari beberapa 

mata pelajaran dalam satu topik pembicaraan yang disebut tema (Munir, 2005: 3). 

Pembelajaran tematik  ini memungkinkan siswa, baik secara individual maupun 

kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan 

secara holistik, bermakna dan autentik (Rusman, 2011: 254). Pembelajaran 

terpadu berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan siswa. 

Berdasarkan Standar Isi yang termuat dalam Standar Nasional 

Pendidikan,  maka pembelajaran pada kelas awal sekolah dasar yakni kelas satu, 

dua, dan tiga dilaksanakan melalui pembelajaan tematik.  Pada masa ini tingkat 

perkembangan seorang anak umumnya masih melihat segala sesuatu sebagai satu 

keutuhan (holistik) dan mampu memahami hubungan antar konsep secara 

sederhana. Oleh karena itu, proses pembelajaran masih bergantung kepada objek-

objek konkrit dan pengalaman yang dialami secara langsung. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan 

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema. 

Pembelajaran ini cocok diterapkan di SD terutama kelas rendah dikarenakan siswa 

SD tahap berpikirnya masih konkret, sehingga dengan pembelajaran tematik siswa 

dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri 
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berbagai pengetahuan yang dipelajari secara holistic, bermakna, autentik dan 

aktif. 

2.1.5.2 Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik 

Sebagaimana pembelajaran terpadu, pembelajaran tematik juga memiliki 

prinsip dasar. Menurut Kurniawan (2011: 77), prinsip adalah sesuatu yang 

mendasar, sangat penting, selalu ada dalam situasi kondisi serupa. Prinsip 

pembelajaran terpadu/tematik adalah sesuatu  yang sifatnya mendasar, sangat 

penting, selalu ada dalam pembelajaran terpadu, keberadaanya penting dipahami 

karena berfungsi untuk memberikan pedoman dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran terpadu. 

Prinsip pembelajaran tematik antara lain: 

a. Berpusat pada siswa 

b. pengalaman langsung 

c. pemisahan mata pelajaran tidak jelas 

d. penyajian beberapa mata pelajaran dalam proses pembelajaran 

e. fleksibel 

f. bermakna dan utuh 

g. mempertimbangkan waktu dan ketersediaan sumber 

h. tema terdekat dengan anak 

i. pencapaian kompetensi dasar bukan tema 
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2.1.5.3 Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran di sekolah 

dasar. Oleh karena itu, pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai 

berikut (Rusman, 2010: 258): 

a. Berpusat pada siswa yang sesuai dengan pendekatan modern yang 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar sedangkan guru sebagai fasilitator. 

b. Memberikan pengalaman langsung pada siswa dengan menghadapkan pada 

sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk memahami yang abstrak. 

c. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, fokus pembahasan diarahkan 

pada tema yang berkaitan dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran sehingga siswa dapat memahami konsep secara utuh. 

e. Bersifat fleksibel dimana guru dapat mengaitkan bahan ajar satu mata 

pelajaran dengan yang lainnya. 

f. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 

g. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

2.1.5.4 Manfaat Pembelajaran Tematik 

Apabila ditinjau dari aspek guru dan siswa, pembelajaran tematik 

memiliki keuntungan (http//www.ditnaga-dikti.org/ditnaga/files/PIP/tematik.pdf). 

Keuntungan pembelajaran tematik bagi guru antara lain: 

a. Tersedia waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Materi pelajaran tidak 

dibatasi oleh jam pelajaran, melainkan dilanjutkan sepanjang hari, mencakup 

berbagai mata pelajaran. 
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b. Hubungan antar-mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan 

alami. 

c. Dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kontinu, tidak 

terbatas buku paket, jam pelajaran atau bahkan empat dinding kelas. 

d. Guru bebas membantu siswa melihat masalah, situasi atau topik dari berbagai 

sudut pandang. 

e. Pengembangan masyarakat belajar terfasilitasi. 

Selain memiliki keuntungan, pembelajaran tematik juga memiliki 

kekurangan yaitu: 

f. sulit dalam menyeleksi tema, 

g. cenderung merumuskan tema yang dangkal, 

h. dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan 

daripada pengembangan konsep. (Trianto, 2007:46) 

Beberapa manfaat dari pelaksanaan pembelajaran tematik yaitu 

pembelajaran dengan memanfaatkan tema ini antara lain: 

a. Akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi 

bahkan dihilangkan.  

b. Isi/materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan  tujuan 

akhir. 

c. Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian 

mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah.  

d. Serta penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. 
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2.1.5.5 Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

Langkah pembelajaran tematik pada dasarnya mengikuti langkah 

pembelajaran terpadu. Ada tiga langkah pelaksanaan pembelajaran tematik 

(Prabowo dalam Trianto, 2010 : 167) yaitu: 

a) Perencanaan  

(1) Menentukan kompetensi dasar. 

(2) Menentukan indikator dan hasil belajar. 

b) Pelaksanaan 

(1) Proses pembelajaran oleh guru meliputi menyampaikan konsep pendukung 

yang harus dikuasai oleh siswa, menyampaikan konsep-konsep pokok 

yang akan dikuasai oleh siswa, menyampaikan keterampilan proses yang 

akan dikembangkan, menyampaikan alat dan bahan yang dibutuhkan dan 

menyampaikan pertanyaan kunci. 

(2) Manajemen meliputi pengelolaan kelas, dimana kelas dibagi dalam 

beberapa kelompok, kegiatan proses, kegiatan pencatatan data dan diskusi. 

c) Evaluasi  

(1) Evaluasi proses, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi ketepatan 

hasil pengamaan, ketepatan penyusunan alat dan bahan, ketepatan 

menganalisa data. 

(2) Evaluasi hasil yaitu penguasaaan konsep-konsep sesuai dengan indikator 

yang telah dtentukan. 

(3) Evaluasi psikomotorik yaitu penguasaan alat ukur. 



38 

 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang mengaitkan atau 

memadukan beberapa kompetensi dasar dan indikator dari Standar Isi beberapa 

mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. 

Pembelajaran tematik menekankan pada pengalaman dan kebermaknaan dalam 

belajar, sehingga peserta didik memperoleh pemahaman yang utuh dalam proses 

pembelajaran yang mengaitkan antar mata pelajaran. 

2.1. 6 Model Pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, 

Assessment, Satisfaction) 

2.1.6.1 Pengertian Model Pembelajaran ARIAS 

Model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, 

Satisfaction) dikembangkan sebagai salah satu alternatif  yang dapat digunakan 

oleh guru untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang baik. Model 

pembelajaran ARIAS berisi lima komponen yaitu assurance, relevance, interest, 

assessment dan satisfaction yang dikembangkan berdasarkan teori-teori belajar 

dan merupakan satu kesatuan yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. 

2.1.6.2 Komponen Model Pembelajaran ARIAS 

Model pembelajaran ARIAS terdiri atas lima komponen (assurance, 

relevance, interest, assessment dan satisfaction) yang disusun berdasarkan teori 

belajar. Kelima komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang diperlukan 

dalam kegiatan pembelajaran. Penjelasan untuk masing-masing komponen ARIAS 

menurut Ahmadi (2011: 71-77) sebagai berikut: 
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2.1.6.2.1 Assurance (Percaya diri) 

Assurance (percaya diri) berhubungan dengan sikap percaya, yakin akan 

berhasil atau yang berhubungan dengan harapan untuk. Menurut Bandura (dalam 

Ahmadi, 2011: 71) seseorang yang memiliki sikap percaya diri tinggi cenderung 

akan berhasil bagaimana pun kemampuan yang dimilikinya. Siswa yang memiliki 

sikap percaya diri memiliki penilaian positif tentang dirinya cenderung me- 

nampilkan prestasi yang baik secara terus menerus. Sikap percaya diri ini perlu 

ditanamkan kepada siswa untuk mendorong mereka agar berusaha dengan 

maksimal untuk mencapai keberhasilan yang optimal. 

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap percaya 

diri adalah: 

a) membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan diri serta menanamkan 

pada siswa gambaran positif terhadap diri sendiri. Salah satu caranya adalah 

dengan menghadirkan seseorang yang terkenal dalam suatu bidang sebagai 

pembicara, memperlihatkan video tapes atau potret seseorang yang telah 

berhasil (sebagai model), 

b) menggunakan suatu patokan, standar yang memungkinkan siswa dapat 

mencapai keberhasilan (misalnya dengan mengatakan bahwa kamu tentu 

dapat menjawab pertanyaan di bawah ini tanpa melihat buku), 

c) memberi tugas yang sukar tetapi cukup realistis untuk diselesaikan/sesuai 

dengan kemampuan siswa (misalnya memberi tugas kepada siswa dimulai 

dari yang mudah berangsur sampai ke tugas yang sukar), 
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d) memberi kesempatan kepada siswa secara bertahap mandiri dalam belajar dan 

melatih suatu keterampilan. 

2.1.6.2.2 Relevance (Relevansi) 

Komponen model pembelajaran ARIAS yaitu berhubungan dengan 

kehidupan siswa baik berupa pengalaman sekarang atau yang telah dimiliki 

maupun yang berhubungan dengan kebutuhan karir sekarang atau yang akan 

datang (Keller dalam Trianto, 2010: 177). Siswa akan terdorong mempelajari 

sesuatu kalau apa yang akan dipelajari ada relevansinya dengan kehidupan mereka 

dan memiliki tujuan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas mereka akan 

mengetahui kemampuan apa yang dimiliki dan pengalaman apa yang akan 

didapat. 

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan relevansi 

dalam pembelajaran yaitu: 

a) mengemukakan tujuan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang jelas akan 

memberikan harapan yang jelas (konkrit) pada siswa dan mendorong mereka 

untuk mencapai tujuan tersebut, 

b) mengemukakan manfaat pelajaran bagi kehidupan siswa baik untuk masa 

sekarang atau untuk berbagai aktivitas di masa depan, 

c) menggunakan bahasa yang jelas atau contoh-contoh yang ada hubungannya 

dengan pengalaman nyata atau nilai-nilai yang dimiliki siswa. Bahasa yang 

jelas yaitu bahasa yang dimengerti oleh siswa. 
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2.1.6.2.3 Interest 

Komponen model ARIAS yang ketiga adalah Interest yaitu berhubungan 

dengan minat dan perhatian siswa. Menurut Woodruff seperti dikutip oleh Trianto 

(dalam Ahmadi, 2011: 74) bahwa sesungguhnya belajar tidak terjadi tanpa ada 

minat/perhatian. Dalam kegiatan kegiatan pembelajaran minat/perhatian tidak 

hanya harus dibangkitkan melainkan harus dipelihara selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan berbagai 

bentuk dan memfokuskan pada minat/perhatian dalam kegiatan pembelajaran. 

Herndon (dalam Ahmadi, 2011: 74) menunjukkan bahwa adanya minat/perhatian 

siswa terhadap tugas yang diberikan dapat mendorong siswa, melanjutkan 

tugasnya. 

Beberapa cara untuk membangkitkan dan menjaga minat/perhatian siswa 

antara lain:  

a) menggunakan cerita, analogi, sesuatu yang baru, menampilkan sesuatu yang 

lain/aneh yang berbeda dari biasa dalam pembelajaran, 

b) memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

pembelajaran, misalnya para siswa diajak diskusi untuk memilih topik yang 

akan dibicarakan, 

c) mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran, 

d) mengadakan komunikasi nonverbal dalam kegiatan pembelajaran seperti 

demonstrasi dan simulasi. 
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2.1.6.2.4 Assessment 

Komponen keempat yaitu assessment yaitu berhubungan dengan evaluasi 

terhadap siswa. Evaluasi merupakan suatu bagian pokok dalam pembelajaran 

yang memberikan keuntungan bagi guru dan murid (Lefrancois dalam Ahmadi, 

2011: 75).  

Cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan evaluasi antara lain: 

a) mengadakan evaluasi dan memberi umpan balik terhadap kinerja siswa, 

b) memberikan evaluasi yang objektif dan adil serta segera menginformasikan 

hasil evaluasi kepada siswa, 

c) memberi kesempatan kepada siswa untuk mengadakan evaluasi terhadap diri 

sendiri, 

d) memberi kesempatan kepada siswa untuk mengadakan evaluasi terhadap 

teman.  

2.1.6.2.5 Satisfaction 

Komponen kelima model ARIAS adalah satisfaction yaitu berhubungan 

dengan rasa bangga, puas atas hasil yang dicapai. Dalam teori belajar satisfaction 

adalah reinforcement atau penguatan. Siswa yang telah berhasil mengerjakan atau 

mencapai sesuatu merasa puas/bangga atas keberhasilan tersebut sehingga 

menjadi penguat bagi siswa untuk mencapai keberhasilan berikutnya. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain: 

a) Memberi penguatan (reinforcement), penghargaan yang pantas baik secara 

verbal maupun non-verbal kepada siswa yang telah menampilkan 

keberhasilannya. Ucapan guru : "Bagus, kamu telah mengerjakannya dengan 
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baik sekali!".  Menganggukkan kepala sambil tersenyum sebagai tanda setuju 

atas jawaban siswa terhadap suatu pertanyaan, merupakan suatu bentuk 

penguatan bagi siswa yang telah berhasil melakukan suatu kegiatan. Ucapan 

yang tulus dan/atau senyuman guru yang simpatik menimbulkan rasa bangga 

pada siswa dan ini akan mendorongnya untuk melakukan kegiatan lebih baik 

lagi, dan memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. 

b) Memberi kesempatan kepada siswa untuk menerapkan pengetahuan/ 

keterampilan yang baru diperoleh dalam situasi nyata atau simulasi. 

c) Memperlihatkan perhatian yang besar kepada siswa, sehingga mereka merasa 

dikenal dan dihargai oleh para guru. 

d) Memberi kesempatan kepada siswa untuk membantu teman mereka yang 

mengalami kesulitan/memerlukan bantuan. 

2.1.6.3 Sintaks Model Pembelajaran ARIAS 

Sebagaiamana model pembelajaran yang lain, dalam pelaksanaannya 

model pembelajaran ARIAS juga memiliki sintaks. Adapun sintaks model 

pembelajaran ARIAS secara umum sebagai berikut: (Astrawan, http://www. 

scribd.com/ doc/59031955/Proposal-Arias) 

Tabel 2.1 Sintaks Model ARIAS 

Komponen 

ARIAS 
Prinsip Reaksi Posisi 

Assurance 

1. Menanamkan rasa yakin/percaya diri pada 

siswa, memotivasi siswa. 

2. Guru meningkatkan harapan siswa untuk 

berhasil dengan menyusun materi pembe- 

lajaran dari yang mudah ke yang sukar. 

Pendahuluan 
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3. mengingatkan konsep yang telah dipelajari 

yang merupakan materi prasyarat. 

Relevance 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

agar siswa memahami arah pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan manfaat materi yang 

dipelajari dengan kehidupan sehari-hari dan 

peranan materi tersebut dengan pelajaran 

lain. 

Interest 

1. Menarik dan memelihara minat/perhatian 

siswa. 

2. Guru menjelaskan tentang konsep/materi 

dengan menggunakan metode/strategi yang 

bervariasi. Misalnya: belajar kooperatif dan 

diskusi kelompok dengan menggunakan 

LKS. 

3. Memberikan bimbingan belajar. 

Kegiatan Inti 

Assessment 

1. Mengecek kegiatan pembelajaran. 

2. Siswa mempresentasikan hasil pengerjaan 

LKS dengan memberikan alasan/penjelasan 

dari hasil kerjanya (self assessment) dan 

tanggapan dari siswa lain terhadap hasil 

kerjanya (assessment terhadap teman). 

3. Guru meminta siswa menjelaskan bagai- 

mana ia sampai pada penggunaan pemecah- 

an masalah tersebut. 

4. Guru memberikan umpan balik tentang ke- 

benaran mengerjakan tugas dan guru mem- 

berikan penguatan verbal dan non verbal ke- 
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pada siswa yang hasil kerjanya sudah bagus. 

Satisfaction 

1. Siswa menarik kesimpulan dan merangkum 

materi yang telah dipelajari. 

2. Guru memberikan penguatan dan peng- 

hargaan yang pantas, baik verbal maupun 

nonverbal kepada siswa yang telah berhasil 

menampilkan keberhasilannya. 

3. Mengevaluasi hasil belajar siswa. 

4. Guru memberikan tes kepada siswa untuk 

mengetahui pemahaman siswa terhadap 

materi yang sudah dipelajari. 

Penutup 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang menerapkan 

model ARIAS dalam meningkatkan pembelajaran. Adapun hasil penelitian tersebut 

adalah: 

Penelitian Berkasa berjudul Penerapan model pembelajaran ARIAS 

untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Kauman 2 Kecamatan 

Klojen Kota Malang. Hasil penelitian tersebut adalah penerapan model ARIAS 

dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas V di SDN Kauman II 

Kecamatan Klojen Kota Malang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

peningkatan hasil belajar sebelum menerapkan model pembelajaran ARIAS yaitu 

60,85, tetapi pada saat menerapkan model pembelajaran ARIAS, maka hasil 

belajar siswa meningkat menjadi 93,82. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat di 

sarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan model 
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ARIAS, misalnya untuk meningkatkan aktivitas siswa, kemampuan memecahkan 

masalah, dan kemampuan berpikir kritis. 

Penelitian Dinna berjudul Upaya Meningkatkan Pembelajaran IPA di 

Kelas IV Melalui Model ARIAS SDN Pogar 2 Bangil. Hasil penelitian adalah 

sebelum menerapkan model pembelajaran ARIAS hasil belajar siswa rata-rata 

sebesar 55 dan aktivitas siswa sebesar 36,2. Tetapi setelah diterapkan model 

ARIAS  nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 82,5 dan aktivitas siswa 

meningkat menjadi 79,4. Hal ini membuktikan penerapan model ARIAS dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA dan aktivitas siswa kelas IV di SDN Pogar 2 

Bangil. 

Penelitian Afifah berjudul Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui 

Model  ARIAS pada Siswa Kelas V SDN Waduk 1 Malang. Hasil penelitian sebagai 

berikut:  1) persentase keberhasilan penerapan model ARIAS oleh guru pada siklus 

I mencapai 83,75% dan pada siklus II mencapai 91,25%, 2) nilai rata-rata aktivitas 

siswa pada siklus I 58,3 dan meningkat pada siklus II dengan rata-rata 73,25, 3) 

hasil belajar IPA pada siklus I sebesar 68 dengan ketuntasan klasikal sebesar 45% 

dan meningkat pada siklus II menjadi 81,8 dengan ketuntasan klasikal 85%, 4) 

penerapan model ARIAS mendapatkan respon yang positif dari siswa. 

Penelitian Asyrofy berjudul Penerapan Model Pembelajaran ARIAS 

untuk Meningkatkan Kemampuan Memerankan Tokoh Drama di Kelas V SDN 

Tanjungrejo 5 Kec. Sukun Kota Malang. Hasil penelitian tersebut adalah 

penerapan model ARIAS untuk materi memerankan tokoh drama yaitu siswa 

tampak menunjukkan peningkatan aktivitas belajar, dan juga guru sukses dalam 
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melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan RPP model pembelajaran ARIAS 

dengan perolehan skor 21 dari total skor 22 (95,45%). Kemampuan memerankan 

tokoh drama siswa pada penelitian ini meliputi intonasi, pelafalan, dan ekspresi.  

Teks drama yang diberikan pada siswa telah disesuaikan dengan kemampuan 

siswa. Hasil belajar pada siklus I rata-rata 78,53 dan ketuntasan kelas 73,08% 

meningkat pada siklus II menjadi rata-rata 82,05 dan ketuntasan kelas mencapai 

88,46%. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa model pembelajaran ARIAS dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA, PKn dan bahasa. Untuk penelitian pembelajaran bahasa Jawa 

khususnya keterampilan menyimak menggunakan model pembelajaran ARIAS 

sejauh ini belum ditemukan. Namun, dari beberapa penelitian di atas terdapat 

persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kurangnya antusias 

maupun motivasi dari siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan 

penggunaan model pembelajaran yang kurang bervariatif sehingga berakibat pada 

hasil belajar  siswa yang rendah. Oleh karena itu, berbagai penelitian di atas dapat 

dijadikan acuan dan bahan pertimbangan keefektifan penggunaan model 

pembelajaran ARIAS untuk meningkatkan keterampilan menyimak bahasa Jawa di 

kelas IIB SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

Kondisi awal pembelajaran bahasa Jawa  kelas IIB 

SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Keterampilan guru: 

 Pembelajaran masih berpusat pada 

guru 

 Keterampilan guru dalam merancang 

pembelajaran yang menarik perhatian 

siswa masih kurang. 

Aktivitas Siswa: 

 Siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran 

 motivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

kurang 

Hasil belajar siswa rendah 

Implementasi Model ARIAS : 

 

a) Assurance, (percaya diri), yaitu berhubungan dengan sikap percaya, yakin akan 

berhasil atau yang berhubungan dengan harapan untuk berhasil.  

b) Relevance, yaitu berhubungan dengan kehidupan siswa baik berupa pengalaman 

sekarang atau yang telah dimiliki maupun yang berhubungan dengan kebutuhan 

karir sekarang atau yang akan datang.  

c) Interest, adalah yang berhubungan dengan minat/perhatian siswa.  

d) Assessment, yaitu yang berhubungan dengan penilaian terhadap siswa. Penilaian 

merupakan suatu bagian pokok dalam pembelajaran yang memberikan 

keuntungan bagi guru dan murid.  

e) Satisfaction adalah reinforcement (penguatan) dapat memberikan rasa bangga dan 

puas pada siswa adalah penting dan perlu dalam kegiatan pembelajaran.  

 

 Pembelajaran berpusat pada 

siswa 

 keterampilan guru meningkat 

 Siswa termotivasi ikut dalam 

pembelajaran 

Hasil Belajar 

siswa meningkat 
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2.4 HIPOTESIS 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan untuk 

penelitian model ARIAS dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa 

serta keterampilan menyimak siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa kelas IIB 

SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 SUBYEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IIB sebanyak 38 siswa yang  

terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan serta guru kelas IIB.  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang. 

 

3.2 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa  dengan menggunakan 

model ARIAS. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa  dengan menggunakan 

model ARIAS. 

3. Keterampilan menyimak siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa  dengan 

menggunakan model ARIAS. 

 

3.3 LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan desain penelitian 

tindakan kelas dengan tahapan sebagai berikut: 
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3.3.1 Perencanaan 

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas. Dalam tahap ini peneliti bersama tim kolaborasi merencanakan 

hal-hal yang perlu disiapkan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. 

(Arikunto, 2009: 18). Tahap ini meliputi: 

1) menelaah materi pembelajaran bahasa Jawa  kelas II yang akan dilakukan 

tindakan penelitian dengan menelaah indikator-indikator pelajaran, 

2) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan, 

3) menyiapkan media yang akan digunakan dalam penelitian yaitu boneka 

tangan atau boneka, slide powerpoint. 

4) menyiapakan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian, 

5) menyiapkan alat evaluasi berupa test tertulis dan tes lisan. 

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Menurut Suyadi (2010: 62), tahap ini merupakan penerapan dari apa 

yang telah direncanakan. Dalam penelitian tindakan kelas ini direncanakan akan 

dilaksanakan dalam 3 siklus, setiap siklus satu pertemuan. 

3.3.3 Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 2010: 199). Kegiatan 

observasi ini dilaksanakan untuk mengamati tingkah laku dan sikap siswa ketika 

mengikuti pembelajaran bahasa Jawa dalam keterampilan menyimak 

menggunakan model ARIAS. 
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3.3.4 Refleksi 

Tahap refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah dilakukan. Pada tahap ini dilakukan analisis hasil observasi, kemudian 

dilakuakan refleksi apakah tindakan yang telah dilakukan dapat meningkatkan 

keterampialn menyimak bahasa Jawa siswa dan keaktifan siswa. Hasil analisis 

digunakan sebagai pertimbangan untuk merencanakan siklus berikutnya dan 

dilanjutkan sampai penelitian dinyatakan tuntas atau berhasil. Kegiatan ini 

dilakukan setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan dan berkesinambungan. 

(Arikunto, 2009: 19-20) 

 

Bagaa 3.1 Kerangka PTK 

 

Perencanaan 

Observasi 

Refleksi Siklus I 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan Refleksi 

Observasi 

Siklus II 

Siklus Selanjutnya 
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3.4 Siklus Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus. 

3.4.1 Siklus Pertama 

3.4.1.1 Perencanaan 

a) Mengidentifikasi Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan menetapkan 

indikator dari mata pelajaran bahasa Jawa serta mata pelajaran PKn dan 

SBK yang akan dipadukan. 

b) Menyusun perangkat pembelajaran meliputi: rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) model ARIAS, media pembelajaran, bahan ajar, lembar 

kerja siswa (LKS), kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban LKS dan soal 

evaluasi dan pedoman penskoran. 

c) Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa serta 

catatan lapangan dalam pembelajaran menyimak bahasa Jawa menggunakan 

model ARIAS. 

3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

(1) Guru mengajak siswa menyanyikan lagu “Menthok-menthok”. 

(2) Tahap Assurance, guru memberi motivasi dan rasa percaya diri kepada 

siswa. 

(3) Tahap Relevance, siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari. 

(4) Guru menceritakan cerita Kancil dan Keong dan menjelaskan ciri-ciri dari 

kancil dan keong tersebut. 

(5) Siswa mendengarkan dengan seksama, lalu guru melakukan tanya jawab. 
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(6) Tahap Interest, siswa dikelompokkan masing-masing beranggotakan 2 

anak, kemudian siswa diminta mendiskusikan lembar kerja yang diberikan 

berupa pertanyaan berkaitan dengan cerita dan menebak nama hewan 

berdasarkan deskripsi yang diberikan. 

(7) Guru membimbing siswa dengan mengamati dan memotivasi kelompok 

maupun anggota kelompok dalam mengerjakan tugas. 

(8) Tahap Assessment, siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas, kemudian guru memberikan tanggapan terhadap presentasi siswa. 

(9) Tahap satisfaction, guru memberikan reward bagi kelompok terbaik. 

(10) Guru bersama siswa mengadakan refleksi terhadap materi pembelajaran. 

(11) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

(12) Siswa diberi soal individu secara tertulis. 

3.4.1.3 Observasi 

a) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran. 

b) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

c) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menggunakan 

model ARIAS di kelas. 

3.4.1.4 Refleksi 

a) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 1.  

b) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 1.  

c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus 1 dari segi aktivitas 

siswa, keterampilan guru, dan keterampilan menyimak siswa.  
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d) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua dengan 

mengacu pada hasil siklus 1. 

3.4.2 Siklus Kedua 

3.4.2.1 Perencanaan 

b) Mengidentifikasi masalah pada siklus I dan penetapan alternatif pemecahan 

masalah. 

c) Menyiapkan perangkat pembelajaran meliputi: rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) model ARIAS, media pembelajaran, bahan ajar, lembar 

kerja siswa (LKS), kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban LKS dan soal 

evaluasi dan pedoman penskoran. 

d) Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

(1) Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada siswa 

”Sapa sing wis tau krungu cerita kebo karo baya?” 

(2) Tahap Assurance, guru memberi motivasi dan rasa percaya diri kepada 

siswa agar menyimak dengan baik apa yang dijelaskan guru. 

(3) Tahap Relevance, siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan pem- 

belajaran yang akan dipelajari. 

(4) Guru menceritakan dongeng tentang Anak Beruang, Baya lan Sapi. 

(5) Melakukan tanya jawab mengenai cerita yang didengar. 

(6) Tahap Interest, siswa dikelompokkan masing-masing beranggotakan 2 anak, 

kemudian siswa diminta menceritakan kembali isi cerita yang didengarnya 

tadi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 
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(7) Guru membimbing siswa dengan mengamati dan memotivasi kelompok 

maupun anggota kelompok dalam mengerjakan tugas. 

(8) Tahap Assessment, siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, 

kemudian guru memberikan tanggapan terhadap presentasi siswa. 

(9) Tahap satisfaction, guru memberikan reward bagi kelompok terbaik. 

(10) Guru bersama siswa mengadakan refleksi terhadap materi pembelajaran. 

(11) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

(12) Siswa diberi soal individu secara tertulis. 

3.4.2.3 Observasi 

a) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran. 

b) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

c) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menggunakan 

model ARIAS di kelas. 

3.4.2.4 Refleksi 

a) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II.  

b) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus II.  

c) Menyimpulkan hasil dari pelaksanaan siklus II. Jika tujuan PTK belum ter- 

capai, maka dilanjutkan pada siklus berikutnya dengan mengacu pada siklus 

sebelumnya. 

3.4.3 Siklus Ketiga 

3.4.3.1 Perencanaan 

a. Mengidentifikasi masalah pada siklus II dan penetapan alternatif pemecahan 

masalah. 
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b. Menyiapkan perangkat pembelajaran meliputi: rencana pelaksanaan pem- 

belajaran (RPP) model ARIAS, media pembelajaran, bahan ajar, lembar kerja 

siswa (LKS), kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban LKS dan soal 

evaluasi dan pedoman penskoran. 

c. Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

(1) Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu “Aku Anak Sehat” yang 

sudah diubah liriknya. 

(2) Melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan kepada siswa “Bocah-

bocah, kajaba mangan sing bergizi, carane jaga kesehatan apa?” 

“Apa akibate menawa ora mangan sing bergizi? misale wae jajan sem- 

barangan.” 

(3) Tahap Assurance, guru memberi motivasi dan rasa percaya diri kepada 

siswa. 

(4) Tahap Relevance, siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan pem- 

belajaran yang akan dipelajari. 

(5) Guru menceritakan cerita “Jajan Sembarangan”. 

(6) Siswa mendengarkan dengan seksama. 

(7) Tahap Interest, siswa dikelompokkan masing-masing beranggotakan 2 

anak, kemudian siswa diminta menceritakan kembali cerita jajan 

sembarangan tadi dan menuliskannya pada lembar yang telah disediakan 

guru. 
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(8) Guru membimbing siswa dengan mengamati dan memotivasi kelompok 

maupun anggota kelompok dalam mengerjakan tugas. 

(9) Tahap Assessment, perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas, kemudian guru memberikan tanggapan terhadap presentasi 

siswa. 

(10) Tahap satisfaction, guru memberikan reward bagi kelompok terbaik. 

(11) Guru bersama siswa mengadakan refleksi terhadap materi pembelajaran. 

(12) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

(13) Siswa diberi soal individu secara tertulis. 

3.4.3.3 Observasi 

a) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran. 

b) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

c) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menggunakan 

model ARIAS di kelas. 

3.4.3.4 Refleksi 

a) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III.  

b) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus III.  

c) Menyimpulkan hasil dari pelaksanaan siklus III. Jika tujuan PTK belum 

tercapai, maka dilanjutkan pada siklus berikutnya dengan mengacu pada 

siklus sebelumnya. 
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3.5 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

(a) Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua, hasil 

evaluasi dan hasil wawancara guru. 

(b) Guru 

Sumber data guru diperoleh dari lembar observasi keterampilan guru yang 

dilakukan oleh observer. 

(c) Data Dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes, hasil observasi dan 

catatan lapangan selama proses pembelajaran. 

(d) Catatan Lapangan 

Sumber data catatan lapanagan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran. 

3.5.2 Jenis Data 

3.5.3.1 Data Kuantitatif 

Menurut Sugiyono (2010: 391) data kuantitatif adalah data yang diambil 

melalui perhitungan (angka) untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian 

hipotesis yang diajukan. Data kuantitatif berupa lambang angka. Dalam penelitian 

ini data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa keterampilan me- 

nyimak yang diperoleh siswa. 
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3.5.3.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut, misalnya 

angket, tes, observasi dan wawancara. (Herrhyanto, 2008: 1.3). Data kualitatif 

diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas 

siswa, keterampilan guru, wawancara serta catatan lapangan dalam pembelajaran 

bahasa Jawa  melalui model ARIAS. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti mengumpulkan data-data dengan menggunakan teknik berikut: 

3.5.3.1 Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek yang ber- 

kenaan dengan perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam (Sugiyono, 

2010: 203). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan 

aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran menyimak bahasa Jawa. 

3.5.3.2 Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab 

lisan antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Wawancara dilakukan 

untuk mengetahui hal-hal yang kurang bisa diamati melalui observasi (Poerwanti, 

2008: 3.25). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan bertanya kepada 

guru mengenai permasalahan dan kesulitan yang dialami selama pembelajaran 

menyimak bahasa Jawa. 

3.5.3.3 Tes 

Tes adalah suatu cara untuk mengadakan evaluasi yang berbentuk tugas 

atau seperangkat tugas yang harus dikerjakan peserta tes (perorangan atau 
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kelompok) sehingga menghasilkan skor tentang prestasi atau tingkah laku peserta 

tes (Wahyuni, 2012: 11). Dalam penelitan ini, tes digunakan untuk mengukur 

tingkat pemahaman dan penguasaan keterampilan menyimak siswa dalam bahasa 

Jawa. 

3.5.3.4 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan dapat berupa catatan harian guru, yang berisi rekaman 

perkembangan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran (Daryanto, 2011: 

37). Dalam penelitian ini, catatan lapangan digunakan untuk mengetahui proses 

pembelajaran. 

3.5.3.5 Dokumentasi 

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh 

seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan 

pribadinya (Fathoni, 2006:112). Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data 

yang diperoleh dalam observasi. Dokumen yang berupa daftar kelompok siswa, 

daftar nilai siswa, foto dan video digunakan untuk memberikan gambaran secara 

konkret mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas 

ketika aktivitas belajar berlangsung. 
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3.6 ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.6.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif penelitian ini yaitu hasil belajar kognitif, dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan nilai (skor) 

yang dicapai siwa saat evalusi, menentukan presentase ketuntasan belajar, dan 

menentukan mean (rerata kelas). Adapun penyajian dari data kuantitatif di- 

paparkan dalam bentuk presentase dan angka.  

1) Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis yang dicapai siswa. 

 Menurut Poerwanti (2008: 6.15–6.16) rumus untuk menghitung skor siswa 

dengan metode PAP yaitu: 

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

Keterangan: 

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

jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk 

penguraian). 

   =  skor teoretis 

2) Ketuntasan klasikal didapat dengan rumus persentase yang digunakan yaitu: 

 

Keterangan:  

 = Jumlah frekuensi siswa yang tuntas KKM 

N = Jumlah total siswa  
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 = Persentase ketuntasan belajar klasikal 

3) Menghitung Mean 

Rata-rata/mean ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh 

individu dalam kelompok dengan jumlah data seluruh individu dalam 

kelompok tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada dalam 

kelompok tersebut. Rumus untuk menghitung mean adalah sebagai berikut: 

 

dimana: 

Me = mean (rata-rata) 

xi = nilai x ke 1 sampai ke n 

N = jumlah individu 

     (Sugiyono, 2010: 49) 

Hasil perhitungan persentase tersebut kemudian dibandingkan dengan 

kriteria ketuntasan belajar bahasa Jawa di SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

dengan menggunakan KKM individual dan KKM klasikal.  

Tabel 3.1 Persentase Ketuntasan Belajar 

Kriteria ketuntasan 

Kualifikasi 

Klasikal (%) Individu 

≥ 70% ≥70 Tuntas 

< 70% < 70 Tidak Tuntas 

Sumber: SK KKM SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang tahun 

pelajaran 2012/2013 
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Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat ditentukan jumlah siswa kelas 

IIB SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 yang tuntas dan tidak tuntas. 

3.6.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan aktivitas 

guru dala pembelajaran bahasa Jawa  menggunakan model pembelajaran ARIAS, 

serta hasil catatan lapangan dan wawancara dianalisis dengan analisis deskriptif 

kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dengan kalimat yang dipisah-pisahkan 

menurut kriteria untuk memperoleh kesimpulan.  

Hasil dari pengamatan ini dikelompokkan sesuai dengan kategori yang 

telah ditentukan. Adapun cara menentukan kategori-kategori yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan skor terendah 

2) Menentukan skor tertinggi 

3) Mencari median 

4) Mencari rentan nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang. 

Kemudian setelah langkah kita tentukan, kita dapat menghitung data skor 

dengan cara sebagai berikut: 

R =  skor terendah 

T =  skor tertinggi 

n = banyak skor = (T-R) + 1 

Letak K1 (kuartil pertama) 

= ¼  (n+1) untuk data ganjil 
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Untuk menentukan kuartil digunakan rumus: 

= ¼  (n+2) untuk data genap 

= ½ (n+1) untuk data genap 

= ¾ (n+2) untuk data genap 

K4 = T = skor tertinggi 

      (Herrhyanto, 2008: 5.3) 

maka akan didapat:  

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria ketuntasan Kategori 

K3 ≤ skor ≤ T Sangat baik 

K2 ≤ skor ≤ K3 Baik 

K1 ≤ skor ≤ K2 Cukup 

R ≤ skor ≤ K1 Kurang 

 

a. Mengolah data keterampilan guru 

1) Letak K1  =  ( n +1 ) 

=  ( 31+1) 

 3) Letak K3 =  (n +1) 

= 
 (31+1)

 

 

 

Letak K2 (Median) 

= ½ (n+1)  untuk data ganjil 

Letak K3 (kuartil ketiga) 

= ¾ (n+1) untuk data ganjil 
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= x 32 

= 8 

Jadi K1 adalah 18 

2) Letak K2  =  ( n+1 ) 

                          =  ( 31 +1 ) 

                          =  x 32 

                          = 16 

Jadi K2 adalah 26 

=  x 32 

= 24 

Jadi K3 adalah 34 

 

Tabel 3.3 Kriteria Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

 

b. Mengolah data aktivitas siswa 

1) Letak K1  =  (n + 1) 

=  (28 + 1) 

= 7,25 

jadi nilai K1 adalah 16,25 

2) Letak K2 =  ( n + 1) 

 3) Letak K3=  (n +1) 

= (3.28+ 1) 

= 21,25 

jadi nilai K3 adalah 30,25 

 

  

Kriteria ketuntasan Kategori 

   34 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

   26 ≤ skor < 34 Baik 

   18 ≤ skor < 26 Cukup 

     10 ≤ skor < 18 Kurang 
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=  (28 + 1) 

= 14,5 

jadi nilai K2 adalah 23,5 

  Tabel 3.4 Kriteria Aktivitas Siswa 

  

 

 

 

 

 

 

3. 7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model ARIAS dapat meningkatkan keterampilan menyimak bahasa Jawa  

siswa kelas IIB SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 dengan indikator sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak bahasa Jawa mengguna- 

kan model ARIAS meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak bahasa Jawa menggunakan 

model ARIAS meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

c. Keterampilan menyimak bahasa Jawa menggunakan model ARIAS meningkat 

dengan ketuntasan belajar individual sebesar ≥70 dan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar ≥70%. 

Kriteria ketuntasan Kategori 

30,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

23,5 ≤ skor < 30,5 Baik 

16,25 ≤ skor < 23,5 Cukup 

9 ≤ skor < 16,25 Kurang 
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BAB IV 

HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Berikut akan 

dipaparkan hasil penelitian keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa berupa keterampilan menyimak bahasa Jawa siswa kelas IIB SD Hj. Isriati 

Baiturrahman 1 Semarang. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan pada deskripsi 

pelaksanaan pembelajaran tiap siklus sebagai berikut: 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1 Perencanaan 

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

d) Mengidentifikasi Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan menetapkan 

indikator dari mata pelajaran bahasa Jawa serta mata pelajaran PKn dan SBK 

yang akan dipadukan. 

e) Menyusun perangkat pembelajaran meliputi: rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) model ARIAS, media pembelajaran, bahan ajar, lembar 

kerja siswa (LKS), kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban LKS dan soal 

evaluasi dan pedoman penskoran. 

f) Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa serta 

catatan lapangan dalam pembelajaran menyimak bahasa Jawa menggunakan 

model ARIAS. 
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4.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Hari/ tanggal  : Selasa, 5 Maret 2013 

tema   : Binatang 

kelas/ semester: IIB / II 

waktu   : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

4.1.1.2.1 Uraian Kegiatan 

Kegiatan pada pertemuan ini meliputi prakegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir 

a. Prakegiatan 

Sebelum memulai pembelajaran guru sudah menyiapkan semua yang 

diperlukan dalam pembelajaran. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk 

ditempat duduknya masing-masing. Guru membuka pelajaran mengucapkan 

salam, berdoa dan mengecek kehadiran siswa. 

b. Kegiatan awal (5 menit) 

Guru menarik perhatian siswa dengan mengajak siswa menyanyikan lagu 

‘menthok-menthok’. Guru bertanya kepada siswa apakah siswa pernah mendengar 

lagu tersebut. Bagaimana sifat dan ciri-ciri dari ‘menthok’? “Sak iki, bu guru arep 

nyeritakne menthok kang dadi wasit ing balapan kancil karo keong.” Pada  tahap 

Assurance, guru memberi motivasi dan meningkatkan rasa percaya diri siswa 

dengan memberikan umpan balik positif berupa pertanyaan mudah tentang ciri-

ciri binatang (keong, kancil, ‘menthok’). Selanjutnya tahap relevance, siswa 

mendengarkan guru menyampaikan tujuan pembelajaran beserta pokok-pokok 

pembelajaran yang akan dilakukan. 
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c. Kegiatan inti (40 menit) 

1) Eksplorasi 

Tahap interest, guru menceritakan dongeng balapan kancil lan keong 

menggunakan slide powerpoint berupa gambar. Siswa diminta memperhatikan 

dan menyimak dengan seksama. Berdasarkan cerita tadi guru melakukan tanya 

jawab tentang isi dari cerita. “Carita ndek mau isine tentang apa? Sapa wae kang 

ana ing carita kasebut? Kepriye ciri-cirine kewan kang ana ing carita mau?”. 

Guru menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri hewan. 

2) Elaborasi 

Selanjutnya, siswa berkelompok dengan teman sebangkunya. Guru 

memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada siswa berdasarkan cerita tadi. 

Guru menjelaskan petunjuk pengerjaan LKS, kemudian siswa berdiskusi dengan 

teman sebangkunya untuk menyelesaikan LKS. Guru membimbing kelompok 

dalam mengerjakan LKS dan memberikan pengarahan pada siswa yang belum 

jelas. Guru memberikan motivasi kepada setiap kelompok agar bersungguh-

sungguh dalam mengerjakan tugas. 

Setelah selesai berdiskusi, guru menunjuk beberapa kelompok untuk 

memaparkan hasil diskusinya di depan kelas (assessment). Kelompok yang lain 

menanggapi hasil kerja kelompok yang mendapat tugas presentasi di depan kelas. 

3) Konfirmasi 

Setelah beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi, guru 

memberi umpan balik dan penguatan terhadap jawaban siswa. Siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. 
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d. Kegiatan akhir 

Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok siswa yang terbaik 

(satisfaction). Kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi secara tertulis. Guru 

memberikan saran dan motivasi kepada siswa agar tidak melupakan materi yang 

baru saja dipelajari serta berusaha untuk mengamalkannya. 

4.1.1.3 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran Siklus I 

4.1.1.3.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru selama pembelajaran menyimak 

bahasa Jawa menggunakan model ARIAS pada siklus I diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru siklus I 

No. Indikator Keterampilan Guru Skor 

1.  Mempersiapkan siswa untuk belajar dengan model pembelajaran 

ARIAS 

4 

2.  Membuka pelajaran 2 

3.  Mengajukan pertanyaan 3 

4.  Menggunakan media pembelajaran sesuai fungsinya 2 

5.  Membimbing siswa dalam berkelompok 3 

6.  Membimbing siswa dalam berdiskusi 3 

7.  Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi 2 

8.  Mengelola kelas 2 

9.  Memberikan penguatan kepada siswa 2 

10.  Menutup pelajaran 3 

Jumlah perolehan skor 26 

Kriteria ketuntasan keterampilan guru Baik 
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Berdasarkan tabel 4.1, selengkapnya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa hasil observasi 

keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak bahasa Jawa melalui model 

ARIAS diperoleh skor 26 dengan kategori baik. Untuk lebih lanjut dijelaskan 

sebagai berikut: 

a) Mempersiapkan siswa untuk belajar menggunakan model ARIAS 

Guru memperoleh skor 4 pada indikator mempersiapkan siswa untuk 

belajar menggunakan model ARIAS. Semua aspek terlaksana yaitu menyiapkan 

alat dan bahan, mengkondisikan siswa untuk duduk rapi, memimpin berdoa dan 

mengecek kehadiran siswa. 

b) Membuka pelajaran 

Guru memperoleh skor 2 pada indikator membuka pelajaran. Aspek yang 

terlaksana yaitu melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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Sedangkan aspek yang belum terlaksana yaitu menarik perhatian dengan interaksi 

yang bervariasi dan memotivasi siswa pada awal pembelajaran.  

c) Mengajukan pertanyaan 

Aspek yang terlaksana pada indikator mengajukan pertanyaan adalah 

pertanyaan diberikan secara merata kepada siswa, pertanyaan disampaikan secara 

jelas dan mudah dipahami, memberi respon yang baik atas jawaban siswa. 

Sedangkan aspek yang belum terlaksana adalah memberi waktu yang cukup 

kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Pada indikator ini 

guru memperoleh skor 3. 

d) Menggunakan media pembelajaran sesuai fungsinya 

Aspek yang terlaksana pada indikator menggunakan media pembelajaran 

sesuai fungsinya adalah Guru menggunakan media pembelajaran yang menarik 

bagi siswa dan media pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi. 

Sedangkan aspek yang belum terlaksana adalah guru menggunakan media sesuai 

dengan kebutuhan siswa dan guru menguasai cara menggunakan media dengan 

baik. Pada indikator ini guru memperoleh skor 2. 

e) Membimbing siswa dalam berkelompok 

Aspek yang terlaksana pada indikator membimbing siswa dalam 

berkelompok adalah guru membimbing siswa untuk berkelompok, guru 

membagikan LKS berdasarkan kelompok, guru membimbing siswa untuk siap 

mengerjakan tugas bersama kelompoknya. Sedangkan aspek yang belum 

terlaksana adalah guru membimbing siswa yang tidak mau berkelompok. Pada 

indikator ini guru memperoleh skor 3. 
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f) Membimbing siswa dalam berdiskusi 

Aspek yang terlaksana pada indikator membimbing siswa dalam 

berdiskusi yaitu guru menjelaskan agar tugas dikerjakan secara berkelompok 

terutama bagi siswa yang suka bekerja sendiri, guru menjelaskan tugas yang 

diberikan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor lebih 

pengetahuannya. Aspek yang belum terlaksana adalah guru mengarahkan tiap 

kelompok untuk bekerjasama. Dalam indikator ini guru memperoleh skor 3. 

g) Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi 

Aspek yang terlaksana pada indikator membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi yaitu guru membimbing siswa untuk menuliskan 

hasil diskusi, guru mengarahkan kelompok yang lain untuk menyampaikan 

pendapat jika memiliki hasil diskusi yang berbeda.  Aspek yang belum terlaksana 

adalah guru meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi, guru membimbing siswa untuk bisa menerima jawaban yang tepat. Pada 

indikator ini, guru memperoleh skor 2. 

h) Mengelola kelas 

Guru mendapat skor 2 pada indikator mengelola kelas. Aspek yang sudah 

dilaksanakan oleh guru yaitu memberi petunjuk-petunjuk yang jelas dan 

menunjukkan sikap tanggap. Namun guru belum membagi perhatian kepada 

semua siswa dan merespon pertanyaan siswa. 

i) Memberikan penguatan kepada siswa 

Guru mendapat skor 2 pada indikator memberi penguatan kepada siswa. 

Dalam indikator ini guru sudah memberikan penguatan secara verbal dan 
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gestural. Tetapi guru belum memberikan reward/penghargaan kepada kelompok 

terbaik dan belum memberi kesempatan siswa untuk membantu teman yang 

merasa kesulitan. 

j) Menutup pelajaran 

Aspek yang sudah dilaksanakan guru pada indikator menutup pelajaran 

adalah membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil pembelajaran, memberi 

komentar pemahaman siswa, guru memberikan evaluasi. Namun guru belum, 

memberikan tindak lanjut berupa saran agar siswa mengingat materi yang telah 

dipelajari. Dengan demikian guru memperoleh skor 3 pada indikator ini. 

4.1.1.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran menyimak bahasa 

Jawa menggunakan model ARIAS pada siklus I dipeoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

Skor 

Siswa 

Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  AAH 3 4 2 2 3 2 4 3 2 25 Baik 

2. ACD 4 3 2 2 3 2 4 4 2 26 Baik 

3. 
FW 4 4 3 3 4 3 4 4 3 32 

Sangat 

Baik 

4. FSA 3 2 2 2 2 2 3 3 2 21 Cukup 

5. FHE 3 3 2 3 2 2 3 4 2 24 Baik 

6. IWA 4 2 3 2 3 2 4 4 2 26 Baik 

7. KIC 4 3 3 2 3 2 3 4 2 26 Baik 

8. LI 4 3 2 3 2 2 3 3 3 25 Baik 

9. MMA 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 Cukup 

10. MRA 2 2 2 3 2 2 3 2 2 20 Cukup 

11. OAR 4 3 3 3 3 2 3 2 2 25 Baik 

12. RMK 4 4 3 2 2 2 4 4 3 28 Baik 

Jumlah Skor 41 35 29 29 31 25 41 39 27 297 
Baik 

Rata-rata 3.4 3 2.4 2.4 2.6 2.1 3.4 3.3 2.3 24.8 
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Berdasarkan tabel 4.2, selengkapnya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.2 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

Hasil observasi aktivitas 12 siswa pada siklus I yang tertera pada tabel 

dan digambarkan melalui grafik diatas dapat dijelaskan bahwa dalam 

pembelajaran menyimak bahasa Jawa melalui model ARIAS diperoleh skor 24,8 

dengan kategori baik. Berdasarkan tabel 4.2 dijelaskan bahwa AAH pada siklus 1 

aktivitasnya memperoleh skor 25 dengan kategori baik, ACD memperoleh skor 26 

dengan kategori baik, FW memperoleh skor 32 dengan kategori sangat baik, FSA 

memperoleh skor 21 dengan kategori cukup, FHE memperoleh skor 24 dengan 

kategori baik, IWA dan KIC memperoleh skor 26 dengan kategori baik, LI 

memperoleh skor 25 dengan kategori baik, MMA memperoleh skor 19 dengan 

kategori cukup, MRA memperoleh skor 20 dengan kategori cukup, OAR dan 
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RMK masing-masing memperoleh skor 25 dan 28 dengan kategori baik. Secara 

lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 

a) Kedisiplinan siswa (emotional activities) 

Indikator pertama yaitu kedisiplinan siswa, siswa ACD, FW, IWA, KIC, 

LI, OAR dan RMK memperoleh skor 4 karena sudah melaksanakan semua aspek. 

Siswa AAH, FSA dan FHE memperoleh skor 3 dikarenakan siswa belum datang 

tepat waktu dan memasuki kelas setelah pelajaran dimulai. Sedangkan siswa 

MMA dan MRA memperoleh skor 2 dikarenakan siswa belum datang tepat waktu 

serta tidak bersikap sopan selama pembelajaran. 

b) Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran (emotional activities) 

Indikator kedua yaitu kesiapan siswa mengikuti pelajaran. Pada indikator 

ini siswa AAH, FW, dan RMK memperoleh skor 4. Siswa ACD, FHE, KIC, LI 

dan OAR memperoleh skor 3 dikarenakan belum berkonsentrasi mengikuti 

pelajaran. Siswa FSA, IWA, MRA dan MMA belum berkonsentrasi dan tidak 

tenang mengikuti pelajaran sehingga memperoleh skor 2. 

c) Antusias dalam mengikuti pelajaran (emotional activities) 

Indikator ketiga yaitu antusias dalam mengikuti pelajaran. Pada indikator 

ini siswa FW, IWA, KIC, OAR dan RMK memperoleh skor 3 karena siswa belum 

berani mengungkapkan pendapatnya tentang materi yang dipelajari. Sedangkan 

siswa lain sebagian besar belum berani mengungkapkan pendapatnya dan belum 

berpatisipasi aktif saat pembelajaran memperoleh skor 2. 
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d) Aktif mengajukan pertanyaan (oral activities) 

Indikator keempat yaitu aktif mengajukan pertanyaan. Pada indikator ini 

siswa FW, FHE, OAR dan LI memperoleh skor 3 dikarenakan siswa belum 

bertanya alasan memelajari materi. Sedangkan siswa lainnya belum menanyakan 

alasan memperlajari materi dan manfaatnya sehingga memperoleh skor 2. 

e) Memperhatikan penjelasan guru (visual activities) 

Indikator kelima yaitu memperhatikan penjelasan guru hanya siswa FW 

yang memperoleh skor 4. Siswa AAH, ACD, IWA, KIC dan OAR memperoleh 

skor 3 dikarenakan rasa ingin tahunya masih rendah. Sedangkan siswa yang lain 

belum menanyakan hal-hal yang belum dipahami dan rasa ingin tahunya masih 

rendah sehingga memperoleh skor 2. 

f) Menjawab pertanyaan (listening activities) 

Indikator keenam yaitu menjawab pertanyaan hanya siswa FW yang 

memperoleh skor 3 dikarenakan belum membantu teman yang mengalami 

kesulitan.  Sedangkan siswa lainnya tidak mengangkat tangan dan tidak 

membantu teman yang mengalami kesulitan sehingga memperoleh skor 2. 

g) Melakukan diskusi (oral activities) 

Indikator ketujuh, melakukan diskusi. Pada indikator ini siswa AAH, 

ACD, FW, IWA dan RMK memperoleh skor 4. Siswa FSA, FHE, KIC, LI, MRA, 

MMA dan OAR memperoleh skor 3 karena belum berdiskusi dengan teman 

kelompoknya.  
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h) Tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (emotional 

activities) 

Indikator kedelapan yaitu tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, siswa AAH, FSA dan LI memperoleh skor 3 karena belum antusias 

mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Siswa MMA, MRA dan OAR belum 

antusias mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir dan belum bertanggungjawab 

terhadap jawaban yang diberikan sehingga memperoleh skor 2. Sedangkan siswa 

yang lain sudah melaksanakan semua aspek sehingga memperoleh skor 4. 

i) Mempunyai rasa percaya diri dan keberanian (emotional activities) 

Indikator kesembilan yaitu mempunyai rasa percaya diri dan keberanian. 

Pada indikator ini siswa FW, LI dan RMK memperoleh skor 3 karena masih 

gugup saat presentasi di depan kelas. Sedangkan siswa yang lain belum berani 

mengajukan pertanyaan kepada guru dan teman serta masih gugup saat presentasi 

di depan kelas sehingga memperoleh skor 2. 

4.1.1.4 Paparan Hasil Belajar Siswa  

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus I melalui model ARIAS 

diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Interval Frekuaensi Persentase Kriteria 

60-65 2 5% Tidak Tuntas 

66-70 10 26% Tidak Tuntas 

71-75 5 13% Tuntas 

76-80 10 26% Tuntas 

81-85 4 11% Tuntas 

86-90 6 16% Tuntas 

91-95 1 3% Tuntas 

Jumlah 38   

Rata-rata 76.3   

Persentase Ketuntasan 

Klasikal 

69%  

Kriteria Baik  

 

Berdasarkan  tabel 4.3, selengkapnya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.3 Diagram Hasil Belajar Siklus I 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa terdapat 69% (26 dari 38 

siswa) tuntas belajar dan 31% (12 dari 38 siswa) tidak tuntas belajar, sebaran nilai 

berkisar antara nilai terendah 63 dan nilai tertinggi 93 dengan nilai rata-rata kelas 

76,3. 
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4.1.1.5 Refleksi 

Tahap selanjutnya yaitu tahap refleksi yang bertujuan untuk mengkaji 

dan menganalisis data. Hasil dari refleksi ini akan dijadikan bahan perencanaan 

tindakan pada siklus selanjutnya yaitu siklus II. Secara garis besar kegiatan 

pembelajaran siklus I sudah cukup baik, namun perlu diperbaiki karena masih 

banyak permasalahan yang harus segera ditangani agar tidak mengganggu proses 

pembelajaran. Adapun permasalahan tersebut antara lain: 

a) Kemampuan guru dalam pengkondisian kelas perlu ditingkatkan karena siswa 

sering gaduh saat pembelajaran. 

b) Guru kurang jelas dalam menyampaikan tujuan dan langkah-langkah 

pembelajaran sehingga banyak siswa yang masih bingung. 

c) Guru belum membimbing seluruh kelompok, hanya beberapa kelompok yang 

mendapat bimbingan 

d) Siswa belum bisa tenang dalam belajar, cenderung lebih suka mengobrol dan 

bermain di kelas. 

e) Ada siswa yang kurang bekerjasama dalam diskusi kelompok, cenderung 

bekerja secara individual. 

f) Sebagian besar siswa belum berani bertanya dan berpendapat. 

g) Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada 12 dari 38 siswa (31%) yang belum 

tuntas dan ketuntasan belajar hanya 69%, belum sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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4.1.1.6 Revisi 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus I, pembelajaran 

menyimak bahasa Jawa melalui model ARIAS belum mencapai hasil maksimal, 

maka perlu dilanjutkan siklus II dengan 1 kali pertemuan. Ada beberapa hal yang 

harus direvisi untuk pelaksanaan siklus II yaitu: 

a) Guru sebaiknya lebih memperjelas ketika menyampaikan tujuan dan langkah 

pembelajaran agar siswa tidak bingung. 

b) Guru harus bisa menyampaikan materi dengan baik dan dapat menarik minat 

siswa untuk belajar. 

c) Guru harus meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan kelas dan 

pengkondisian siswa agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

d) Dalam kegiatan berkelompok, siswa harus lebih dibimbing dan diarahkan 

agar bersungguh-sungguh terlibat dalam kerja kelompok. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak ada siswa yang mendominasi maupun tidak terlibat 

dalam kerja kelompok. 

e) Memotivasi dan membangkitkan keberanian siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

f) Hasil belajar perlu ditingkatkan lagi, bagi siswa yang belum mencapai 

ketuntasan perlu diberi remidi. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1 Perencanaan 

a) Mengidentifikasi masalah pada siklus I dan penetapan alternatif  pemecahan 

masalah. 
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b) Menyiapkan perangkat pembelajaran meliputi: rencana pelaksanaan pem- 

belajaran (RPP) model ARIAS, media pembelajaran, bahan ajar, lembar kerja 

siswa (LKS), kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban LKS dan soal 

evaluasi dan pedoman penskoran. 

c) Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Hari/ tanggal  : Jumat, 15 Maret 2013 

tema   : Binatang 

kelas/ semester: IIB / II 

waktu   : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

4.1.2.2.1 Uraian Kegiatan 

Kegiatan pada pertemuan ini meliputi prakegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir 

a. Prakegiatan 

Sebelum memulai pembelajaran guru sudah menyiapkan semua yang 

diperlukan dalam pembelajaran. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk 

ditempat duduknya masing-masing. Guru membuka pelajaran mengucapkan 

salam, berdoa dan mengecek kehadiran siswa. 

b. Kegiatan awal (5 menit) 

Pada kegiatan awal, guru menarik perhatian siswa dengan memberikan 

yel-yel kepada siswa. Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan kepada 

siswa, ”sapa sing wis tau weruh beruang karo baya? (tahap Assurance) 

Selanjutnya tahap relevance, siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan 
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pembelajaran beserta pokok-pokok pembelajaran yang akan dilakukan. ”Sakniki, 

ibu guru arep nyritakne ceritane anak beruang kang nulungi sapi. Sakwise bu 

guru cerita, bocah-bocah kudu bisa nyebutke watake tokoh-tokoh kang ana ing 

cerita. Dadi disemak tenanan nggih?” 

c. Kegiatan inti (40 menit) 

1) Eksplorasi 

Tahap interest, guru menceritakan dongeng anak beruang, baya lan sapi 

menggunakan boneka tangan disertai slide powerpoint berupa gambar. Siswa 

diminta memperhatikan dan menyimak dengan seksama. Berdasarkan cerita tadi 

guru melakukan tanya jawab tentang isi dari cerita. “Carita ndek mau isine 

tentang apa? Sapa wae kang ana ing carita kasebut? Kepriye watake?”. Guru 

menjelaskan sedikit tentang sikap jujur dan menepati janji serta penyebabnya 

berdasarkan cerita tersebut. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. “Saiki, 

ing carita kuwi sapa sing patut kita tiru lan sapa sing ora patut kita tiru?” 

2) Elaborasi 

Selanjutnya, siswa berkelompok dengan teman sebangkunya. Guru 

memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada siswa berdasarkan cerita tadi. 

Guru menjelaskan petunjuk pengerjaan LKS, kemudian siswa berdiskusi dengan 

teman sebangkunya untuk menyelesaikan LKS. Guru membimbing kelompok 

dalam mengerjakan LKS dan memberikan pengarahan pada siswa yang belum 

jelas. Guru memberikan motivasi kepada setiap kelompok agar bersungguh-

sungguh dalam mengerjakan tugas. 
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Setelah selesai berdiskusi, guru menunjuk beberapa kelompok untuk 

memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Masing-masing kelompok tersebut 

memaparkan hasil diskusinya di depan kelas (assessment). Kelompok yang lain 

menanggapi hasil kerja kelompok yang mendapat tugas presentasi di depan kelas. 

3) Konfirmasi 

Setelah beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi, guru 

memberi umpan balik dan penguatan terhadap jawaban siswa. Siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

d. Kegiatan akhir 

Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok siswa yang terbaik 

(satisfaction). Kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi secara tertulis. Guru 

memberikan saran dan motivasi kepada siswa agar tidak melupakan materi yang 

baru saja dipelajari serta berusaha untuk mengamalkannya. 

4.1.2.3 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran Siklus II 

4.1.2.3.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru selama pembelajaran menyimak 

bahasa Jawa menggunakan model ARIAS pada siklus II diperoleh data sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.4 

Hasil Observasi Keterampilan Guru siklus II 

No. Indikator Keterampilan Guru Skor 

1.  Mempersiapkan siswa untuk belajar dengan model pembelajaran ARIAS 4 

2.  Membuka pelajaran 3 

3.  Mengajukan pertanyaan 3 

4.  Menggunakan media pembelajaran sesuai fungsinya 3 

5.  Membimbing siswa dalam berkelompok 4 

6.  Membimbing siswa dalam berdiskusi 3 

7.  Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi 2 

8.  Mengelola kelas 2 

9.  Memberikan penguatan kepada siswa 3 

10.  Menutup pelajaran 3 

Jumlah perolehan skor 30 

Kriteria ketuntasan keterampilan guru Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.4, selengkapnya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.4 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 
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Berdasarkan tabel 4.4 dan grafik 4.4 dapat dilihat bahwa hasil observasi 

keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak bahasa Jawa melalui model 

ARIAS diperoleh skor 30 dengan kategori baik. Untuk lebih lanjut dijelaskan 

sebagai berikut: 

a) Mempersiapkan siswa untuk belajar menggunakan model ARIAS 

Semua aspek pada indikator mempersiapkan siswa untuk belajar 

menggunakan model ARIAS sudah dilaksanakan oleh guru  yaitu menyiapkan alat 

dan bahan, mengkondisikan siswa untuk duduk rapi, memimpin berdoa dan 

mengecek kehadiran siswa. 

b) Membuka pelajaran 

Aspek yang dilaksanakan guru pada indikator membuka pelajaran adalah 

melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan menarik perhatian 

dengan interaksi yang bervariasi. Namun guru belum memotivasi siswa pada 

awal pembelajaran. Dengan demikian, dalam indikator ini guru memperoleh skor 

3. 

c) Mengajukan pertanyaan 

Aspek yang sudah dilaksanakan guru pada indikator mengajukan 

pertanyaan adalah memberikan pertanyaan secara merata kepada siswa, 

pertanyaan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami, memberi respon yang 

baik atas jawaban siswa. Namun guru belum memberi waktu yang cukup kepada 

siswa untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Jadi, pada indikator ini guru 

memperoleh skor 3. 
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d) Menggunakan media pembelajaran sesuai fungsinya 

Ada satu aspek yang belum dilaksanakan oleh guru pada indikator 

menggunakan media pembelajaran sesuai fungsinya yaitu guru belum menguasai 

cara menggunakan media dengan baik. Sedangkan aspek yang sudah terlaksana 

yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa, media 

pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi dan guru menggunakan 

media sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, pada indikator ini guru memperoleh 

skor 3. 

e) Membimbing siswa dalam berkelompok 

Guru sudah melaksanakan semua aspek dalam indikator membimbing 

siswa dalam berkelompok. Aspek tersebut adalah membimbing siswa untuk 

berkelompok, membagikan LKS berdasarkan kelompok, membimbing siswa 

untuk siap mengerjakan tugas bersama kelompoknya dan membimbing siswa 

yang tidak mau berkelompok. Pada indikator ini guru memperoleh skor 4. 

f) Membimbing siswa dalam berdiskusi 

Aspek yang sudah terlaksana pada indikator membimbing siswa dalam 

berdiskusi adalah menjelaskan agar tugas dikerjakan secara berkelompok 

terutama bagi siswa yang suka bekerja sendiri, guru menjelaskan tugas yang 

diberikan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor lebih 

pengetahuannya. Satu aspek yang belum terlaksana adalah mengarahkan tiap 

kelompok untuk bekerjasama. Dalam indikator ini guru memperoleh skor 3. 
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g) Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi 

Ada dua aspek yang belum dilaksanakan guru pada indikator mem- 

bimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi yaitu meminta masing-

masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dan membimbing siswa 

untuk bisa menerima jawaban yang tepat. Sedangkan aspek yang sudah 

terlaksana adalah membimbing siswa untuk menuliskan hasil diskusi dan 

mengarahkan kelompok yang lain untuk menyampaikan pendapat jika memiliki 

hasil diskusi yang berbeda.  Pada indikator ini, guru memperoleh skor 2. 

h) Mengelola kelas 

Guru memperoleh skor 2 pada indikator mengelola kelas. Aspek yang 

sudah dilaksanakan guru yaitu memberi petunjuk-petunjuk yang jelas dan 

menunjukkan sikap tanggap. Namun guru belum membagi perhatian kepada 

semua siswa dan belum merespon pertanyaan siswa. 

i) Memberikan penguatan kepada siswa 

Guru mendapat skor 3 pada indikator memberi penguatan kepada siswa. 

Dalam indikator ini guru sudah memberikan penguatan secara verbal dan gestural 

kepada siswa serta memberikan reward/penghargaan kepada kelompok terbaik. 

Tetapi guru belum memberi kesempatan siswa untuk membantu teman yang 

merasa kesulitan. 

j) Menutup pelajaran 

Aspek yang sudah dilaksanakan guru pada indikator menutup pelajaran 

adalah membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil pembelajaran, memberi 

komentar pemahaman siswa, dan memberikan evaluasi. Namun guru belum, 
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memberikan tindak lanjut berupa saran agar siswa mengingat materi yang telah 

dipelajari. Untuk indikator ini guru memperoleh skor 3. 

4.1.2.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran menyimak bahasa 

Jawa menggunakan model ARIAS pada siklus II dipeoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

Skor 

Siswa 

Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. AAH 3 4 3 2 3 2 4 3 3 27 Baik 

2. ACD 4 4 3 3 3 2 4 4 3 30 Baik 

3. FW 4 4 3 2 4 3 4 4 3 31 
Sangat 

Baik 

4. FSA 4 3 2 2 3 2 3 3 2 24 Baik 

5. FHE 3 3 2 3 3 2 3 4 2 25 Baik 

6. IWA 4 3 3 3 3 2 4 4 2 28 Baik 

7. KIC 4 3 3 2 3 2 3 4 2 26 Baik 

8. LI 4 3 3 3 3 2 3 3 3 27 Baik 

9. MMA 3 3 2 2 2 2 3 3 2 22 Cukup 

10. MRA 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25 Baik 

11. OAR 4 3 3 3 3 2 3 3 2 26 Baik 

12. RMK 4 4 3 2 3 2 4 4 3 29 Baik 

Jumlah Skor 44 39 33 30 36 26 41 42 29 320 
Baik 

Rata-rata 3.7 3.3 2.8 2.5 3 2.2 3.4 3.5 2.4 26.7 
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Berdasarkan tabel 4.5, selengkapnya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.5 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Hasil observasi aktivitas 12 siswa pada siklus II yang tertera pada tabel 

dan digambarkan melalui grafik diatas dapat dijelaskan bahwa dalam 

pembelajaran menyimak bahasa Jawa melalui model ARIAS diperoleh skor 25,5 

dengan kategori baik. Berdasarkan tabel 4.5 dijelaskan bahwa AAH pada siklus II 

aktivitasnya memperoleh skor 27 dengan kategori baik, ACD memperoleh skor 30 

dengan kategori baik, FW memperoleh skor 31 dengan kategori sangat baik, FSA 

memperoleh skor 24 dengan kategori baik, FHE memperoleh skor 25 dengan 

kategori baik, IWA memperoleh skor 28 dengan kategori baik, KIC memperoleh 

skor 26 dengan kategori baik, LI memperoleh skor 27 dengan kategori baik, 

MMA memperoleh skor 22 dengan kategori cukup, MRA memperoleh skor 25 
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dengan kategori baik, OAR dan RMK masing-masing memperoleh skor 26 dan 29 

dengan kategori baik. Secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 

a) Kedisiplinan siswa (emotional activities) 

Indikator pertama kedisiplinan siswa, sebagian besar siswa sudah 

melaksanakan semua aspek sehingga memperoleh skor 4. Hanya siswa AAH, 

FHE, MMA dan MRA yang memperoleh skor 3 karena terlambat masuk kelas. 

b) Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran (emotional activities) 

Indikator kedua kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, siswa AAH, 

ACD, FW dan RMK memperoleh skor 4. Sebagian besar siswa  memperoleh skor 

3 karena belum berkonsentrasi mengikuti pelajaran. Hanya siswa MRA yang 

memperoleh skor 2 karena masih membuat gaduh dan tidak berkonsentrasi 

mengikuti pelajaran. 

c) Antusias dalam mengikuti pelajaran (emotional activities) 

Indikator ketiga antusias mengikuti pelajaran, hanya siswa FSA, FHE 

dan MMA yang belum berani mengungkapkan pendapat mengenai materi dan 

belum berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sehingga memperoleh skor 2. 

Sedangkan siswa lain sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran namun belum 

mengungkapkan pendapat mengenai materi yang dipelajari sehingga memperoleh 

skor 3. 

d) Aktif mengajukan pertanyaan (oral activities) 

Indikator keempat aktif mengajukan pertanyaan, sebagian besar siswa 

belum bertanya mengenai alasan dan manfaat mempelajari materi sehingga 

memperoleh skor 2. Hanya siswa ACD, MRA, FHE  dan OAR yang memperoleh 
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skor 3 karena sudah bertanya tentang manfaat mempelajari materi, namun belum 

menanyakan alasannya. 

e) Memperhatikan penjelasan guru (visual activities) 

Indikator kelima memperhatikan penjelasan guru, sebagian besar siswa  

memperoleh skor 3 dikarenakan rasa ingin tahunya masih rendah. Hanya siswa 

FW yang memperoleh skor 4 karena sudah melaksanakan semua aspek.  

f) Menjawab pertanyaan (listening activities) 

Indikator keenam menjawab pertanyaan, siswa FW dan MRA belum 

membantu teman yang mengalami kesulitan sehingga memperoleh skor 3. 

Sedangkan siswa lainnya memperoleh skor 2 karena belum mengangkat tangan 

saat diberi pertanyaan dan belum membantu teman yang mengalami kesulitan. 

g) Melakukan diskusi (oral activities) 

Indikator ketujuh yaitu melakukan diskusi, siswa AAH, ACD, FW, IWA, 

KIC dan RMK memperoleh skor 4. Siswa yang lain memperoleh skor 3 karena 

belum melakukan diskusi dengan teman sekelompoknya.  

h) Tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (emotional 

activities) 

Indikator kedelapan yaitu tanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, siswa FSA, LI, MMA, OAR dan MRA memperoleh skor 3 karena 

belum bertanggungjawab terhadap jawaban yang diberikan. Sedangkan siswa 

yang lain sudah melakukan semua aspek sehingga memperoleh skor 4. 

 

 



94 

 

 

i) Mempunyai rasa percaya diri dan keberanian (emotional activities) 

Indikator kesembilan yaitu mempunyai rasa percaya diri dan keberanian, 

siswa AAH, ACD, FW, LI dan RMK masih gugup saat presentasi sehingga 

memperoleh skor 3. Sedangkan siswa yang lain memperoleh skor 2 karena belum 

berani mengajukan pertanyaan kepada teman dan guru serta masih gugup saat 

presentasi di depan kelas. 

4.1.2.4 Paparan Hasil Belajar Siswa  

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus II melalui model ARIAS 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Interval Frekuensi Persentase Kriteria 

58-63 2 5% Tidak Tuntas 

64-69 2 5% Tidak Tuntas 

70-75 17 45% Tuntas 

76-81 5 13% Tuntas 

82-87 5 13% Tuntas 

88-93 5 13% Tuntas 

94-99 2 5% Tuntas 

Jumlah 38   

Rata-rata 77.2   

Persentase Ketuntasan 

Klasikal 
89%  

Kriteria   
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Berdasarkan tabel 4.6, selengkapnya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.3 Diagram Hasil Belajar Siklus II 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa terdapat 89% (34 dari 38 

siswa) tuntas belajar dan 11% (4 dari 38 siswa) tidak tuntas belajar, sebaran nilai 

berkisar antara nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 95 dengan nilai rata-rata kelas 

77,2. 

4.1.2.5 Refleksi 

Secara keseluruhan kegiatan pembelajaran pada siklus II mengalami 

peningkatan, tetapi masih terdapat permasalahan yang terjadi dan menyebabkan 

kegiatan pembelajaran kurang berjalan dengan lancar. Adapun permasalahan 

tersebut antara lain: 

a) Siswa masih belum bisa tenang, cenderung suka mengobrol dan bermain di 

kelas. 

b) Masih ada siswa yang suka bekerja secara individual, kurang bekerja dalam 

diskusi kelompok. 

c) Sebagian siswa belum berani bertanya dan berpendapat. 
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d) Kemampuan guru dalam pengelolaan dan pengkondisian kelas perlu 

ditingkatkan lagi karena masih ada siswa yang membuat gaduh saat 

pemelajaran. 

4.1.2.6 Revisi 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus II, ada beberapa hal yang 

harus direvisi untuk pelaksanaan berikutnya yaitu: 

a) Guru harus dapat menyampaikan materi dengan baik dan dapat menarik 

minat siswa untuk belajar. 

b) Guru harus meningkatkan lagi kemampuannya dalam pengelolaan kelas dan 

pengkondisian siswa agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

c) Dalam kegiatan berkelompok, siswa harus lebih dibimbing dan diarahkan 

agar bersungguh-sungguh terlibat dalam kerja kelompok. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak ada siswa yang mendominasi maupun tidak terlibat 

dalam kerja kelompok. 

d) Memotivasi dan membangkitkan keberanian siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.3.1 Perencanaan 

d. Mengidentifikasi masalah pada siklus II dan penetapan alternatif pemecahan 

masalah. 

e. Menyiapkan perangkat pembelajaran meliputi: rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) model ARIAS, media pembelajaran, bahan ajar, lembar 
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kerja siswa (LKS), kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban LKS dan soal 

evaluasi dan pedoman penskoran. 

f. Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Hari/ tanggal  : Selasa, 19 Maret 2013 

tema   : Kesehatan 

kelas/ semester: IIB / II 

waktu   : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

4.1.3.2.1 Uraian Kegiatan 

a. Prakegiatan 

Sebelum memulai pembelajaran guru sudah menyiapkan semua yang 

diperlukan dalam pembelajaran. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk 

ditempat duduknya masing-masing. Guru membuka pelajaran mengucapkan 

salam, berdoa dan mengecek kehadiran siswa. 

b. Kegiatan awal (5 menit) 

Guru menarik perhatian siswa dengan mengajak siswa menyanyikan lagu 

‘Aku Anak Sehat’ yang sudah diubah liriknya kedalam bahasa Jawa. Guru 

bertanya kepada siswa tentang lagu tersebut bercerita tentang apa. Pada  tahap 

Assurance, guru memberi motivasi dan meningkatkan rasa percaya diri siswa 

dengan memberikan umpan balik positif berupa pertanyaan mudah tentang hidup 

sehat. Selanjutnya tahap relevance, siswa mendengarkan guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran beserta pokok-pokok pembelajaran yang akan dilakukan. 
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c. Kegiatan inti (40 menit) 

1) Eksplorasi 

Tahap interest, guru menceritakan cerita tentang ‘jajan sembarangan’ 

menggunakan boneka disertai slide powerpoint berupa gambar. Siswa diminta 

memperhatikan dan menyimak dengan seksama. Berdasarkan cerita tadi guru 

melakukan tanya jawab tentang isi dari cerita. “Carita ndek mau isine tentang 

apa? Sapa wae kang ana ing carita kasebut?”. Guru meminta salah satu siswa 

untuk menceritakan kembali cerita yang didengarnya tadi di depan kelas. 

2) Elaborasi 

Selanjutnya, siswa berkelompok dengan teman sebangkunya. Guru 

meminta siswa untuk menceritakan kembali cerita tadi dengan kata-katanya 

sendiri dan menuliskannya di lembar kerja yang disediakan guru. Guru 

menjelaskan kepada siswa bahwa siswa boleh berdiskusi dengan teman 

sebnagkunya. Guru membimbing kelompok dalam mengerjakan LKS dan 

memberikan pengarahan pada siswa yang belum jelas. Guru memberikan 

motivasi kepada siswa agar bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. 

Setelah selesai berdiskusi, guru mengajak siswa melakukan permainan 

‘talking stick’ sambil menyanyikan lagu ‘menthok-menthok’. Bagi siswa yang 

mendapat tongkat saat lagu selesai harus membacakan ceritanya di depan kelas 

(assessment). Siswa yang lain menanggapi hasil kerja temannya yang mendapat 

tugas presentasi di depan kelas. 
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3) Konfirmasi 

Setelah beberapa siswa mempresentasikan hasil kerjanya, guru memberi 

umpan balik dan penguatan terhadap jawaban siswa. Siswa diberi kesempatan 

untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

d. Kegiatan akhir 

Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok siswa yang terbaik 

(satisfaction). Kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi secara tertulis. Guru 

memberikan saran dan motivasi kepada siswa agar tidak melupakan materi yang 

baru saja dipelajari serta berusaha untuk mengamalkannya. 

4.1.3.3 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran Siklus III 

4.1.3.3.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru selama pembelajaran menyimak 

bahasa Jawa menggunakan model ARIAS pada siklus III diperoleh data sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Observasi Keterampilan Guru siklus III 

No. Indikator Keterampilan Guru Skor 

1.  
Mempersiapkan siswa untuk belajar dengan model pembelajaran 

ARIAS 
4 

2.  Membuka pelajaran 4 

3.  Mengajukan pertanyaan 4 

4.  Menggunakan media pembelajaran sesuai fungsinya 4 

5.  Membimbing siswa dalam berkelompok 4 

6.  Membimbing siswa dalam berdiskusi 4 

7.  Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi 3 

8.  Mengelola kelas 3 

9.  Memberikan penguatan kepada siswa 4 

10.  Menutup pelajaran 4 

Jumlah perolehan skor 38 

Kriteria ketuntasan keteramoilan guru 
Sangat 

Baik 
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Berdasarkan tabel 4.7, selengkapnya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.7 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

Berdasarkan tabel 4.7 dan gambar 4.7 dapat dilihat bahwa hasil observasi 

keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak bahasa Jawa melalui model 

ARIAS diperoleh skor 38 dengan kategori sangat baik. Untuk lebih lanjut 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Mempersiapkan siswa untuk belajar menggunakan model ARIAS 

Semua aspek pada indikator mempersiapkan siswa untuk belajar 

menggunakan model ARIAS sudah dilaksanakan oleh guru  yaitu menyiapkan alat 
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dan bahan, mengkondisikan siswa untuk duduk rapi, memimpin berdoa dan 

mengecek kehadiran siswa. 

b) Membuka pelajaran 

Guru memperoleh skor 4 pada indikator membuka pelajaran. Aspek yang 

terlaksana yaitu melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, 

menarik perhatian dengan interaksi yang bervariasi dan memotivasi siswa pada 

awal pembelajaran. 

c) Mengajukan pertanyaan 

Guru memperoleh skor 4 pada indikator mengajukan pertanyaan. Hal ini 

dikarenakan guru telah memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir 

sebelum menjawab pertanyaan, pertanyaan disampaikan secara jelas dan mudah 

dipahami, memberi respon yang baik atas jawaban siswa dan guru telah 

memberikan pertanyaan secara merata kepada siswa.  

d) Menggunakan media pembelajaran sesuai fungsinya 

Pada indikator menggunakan media pembelajaran sesuai fungsinya, guru 

telah menguasai cara menggunakan media dengan baik serta dapat menggunakan 

media sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, media pembelajaran yang 

digunakan juga menarik bagi siswa dan dapat membantu siswa memahami 

materi. Jadi, pada indikator ini guru memperoleh skor 4. 

e) Membimbing siswa dalam berkelompok 

Pada indikator membimbing siswa dalam berkelompok, guru sudah 

membimbing siswa untuk berkelompok, membagikan LKS berdasarkan 

kelompok, membimbing siswa untuk siap mengerjakan tugas bersama 



103 

 

 

kelompoknya dan membimbing siswa yang tidak mau berkelompok. Jadi, pada 

indikator ini guru memperoleh skor 4. 

f) Membimbing siswa dalam berdiskusi 

Pada indikator membimbing siswa dalam berdiskusi, guru sudah men- 

jelaskan kepada siswa agar tugas dikerjakan secara berkelompok terutama bagi 

siswa yang suka bekerja sendiri dan menjelaskan tugas yang diberikan dengan 

jelas kepada siswa. Selain itu, guru juga memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengeksplor lebih pengetahuannya dan mengarahkan tiap kelompok untuk 

bekerjasama. Sehingga pada indikator ini guru memperoleh skor 4. 

g) Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi 

Ada satu aspek yang belum dilaksanakan guru pada indikator 

membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi yaitu meminta 

masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Sedangkan 

aspek yang sudah terlaksana adalah membimbing siswa untuk menuliskan hasil 

diskusi, mengarahkan kelompok yang lain untuk menyampaikan pendapat jika 

memiliki hasil diskusi yang berbeda serta membimbing siswa untuk bisa 

menerima jawaban yang tepat.  Oleh karena itu, pada indikator ini, guru mem- 

peroleh skor 3. 

h) Mengelola kelas 

Guru memperoleh skor 3 pada indikator mengelola kelas. Hal ini di- 

karenakan guru belum membagi perhatian kepada semua siswa. Namun guru 

sudah memberi petunjuk-petunjuk yang jelas kepada siswa, menunjukkan sikap 

tanggap dan sudah merespon pertanyaan siswa. 
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i) Memberikan penguatan kepada siswa 

Pada indikator memberi penguatan kepada siswa, guru memperoleh skor 

4. Dalam indikator ini guru sudah memberikan penguatan secara verbal dan 

gestural kepada siswa serta memberikan reward/penghargaan kepada kelompok 

terbaik. Selain itu, guru juga sudah memberi kesempatan siswa untuk membantu 

teman yang merasa kesulitan. 

j) Menutup pelajaran 

Pada indikator menutup pelajaran, guru sudah membimbing siswa dalam 

menyimpulkan hasil pembelajaran, memberi komentar pemahaman siswa, 

memberikan evaluasi dan memberikan tindak lanjut berupa saran agar siswa 

mengingat materi yang telah dipelajari. Oleh karena itu, guru memperoleh skor 4 

pada indikator ini. 

4.1.3.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran menyimak bahasa 

Jawa menggunakan model ARIAS pada siklus III diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

Skor 

Siswa 

Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. AAH 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 
Sangat 

Baik 

2. ACD 4 4 3 3 4 3 4 4 3 32 
Sangat 

Baik 

3. FW 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
Sangat 

Baik 

4. FSA 4 4 3 3 4 2 3 3 2 28 Baik 

5. FHE 4 4 3 2 4 3 4 4 2 30 Baik 

6. IWA 4 3 4 3 4 3 4 4 3 32 
Sangat 

Baik 

7. KIC 4 4 4 3 4 3 4 4 3 33 
Sangat 

Baik 

8. LI 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
Sangat 

Baik 

9. MMA 4 3 3 2 3 2 3 2 2 24 Baik 

10. MRA 3 4 4 3 4 3 4 3 3 31 
Sangat 

Baik 

11. OAR 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33 
Sangat 

Baik 

12. RMK 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
Sangat 

Baik 

Jumlah Skor 47 46 42 36 47 37 46 44 38 383 Sangat 

Baik Rata-rata 3.9 3.8 3.5 3 3.9 3.1 3.8 3.7 3.2 31.9 
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Berdasarkan tabel 4.8, selengkapnya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.8 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

Hasil observasi aktivitas 12 siswa pada siklus III yang tertera pada tabel 

4.8 dan digambarkan melalui grafik dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran 

menyimak bahasa Jawa melalui model ARIAS diperoleh skor 31,9 dengan kategori 

sangat baik. Berdasarkan tabel 4.8 dijelaskan bahwa AAH pada siklus II 

aktivitasnya memperoleh skor 34 dengan kategori sangat baik, ACD memperoleh 

skor 32 dengan kategori sangat baik, FW memperoleh skor 36 dengan kategori 

sangat baik, FSA memperoleh skor 28 dengan kategori baik, FHE memperoleh 

skor 30 dengan kategori baik, IWA memperoleh skor 32 dengan kategori sangat 

baik, KIC memperoleh skor 33 dengan kategori sangat baik, LI memperoleh skor 

35 dengan kategori sangat baik, MMA memperoleh skor 24 dengan kategori baik, 
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MRA memperoleh skor 31 dengan kategori sangat baik, OAR dan RMK masing-

masing memperoleh skor 33 dan 35 dengan kategori sangat baik. Secara lebih 

lanjut dijelaskan sebagai berikut: 

a) Kedisiplinan siswa (emotional activities) 

Indikator pertama siswa sudah melaksanakan semua aspek. Hanya siswa 

MRA yang belum datang tepat waktu dan memasuki kelas sebelum pelajaran 

dimulai sehingga memperoleh skor 3. 

b) Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran (emotional activities) 

Indikator kedua kesiapan siswa mengikuti pelajaran, hanya dua siswa 

yang memperoleh skor 3 karena belum belum berkonsentrasi mengikuti pelajaran 

yaitu IWA dan MMA. Sedangkan siswa yang lain sudah melaksanakan semua 

aspek. 

c) Antusias dalam mengikuti pelajaran (emotional activities) 

Indikator ketiga siswa AAH, ACD, FSA, FHE, MMA dan OAR yang 

memperoleh skor 3. Sedangkan siswa lain memperoleh skor 4. 

d) Aktif mengajukan pertanyaan (oral activities) 

Indikator keempat aktif mengajukan pertanyaan, siswa FHE dan MMA 

memperoleh skor 2 karena belum menanyakan alasan dan manfaat mempelajari 

materi. Siswa FW dan LI sudah melaksanakan semua aspek sehingga memperoleh 

skor 4. Namun sebagian besar siswa belum menanyakan alasan mempelajari 

materi sehingga memperoleh skor 3. 
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e) Memperhatikan penjelasan guru (visual activities) 

Indikator kelima memperhatikan penjelasan guru, semua siswa 

memperoleh skor 4. Hanya siswa MMA yang memperoleh skor 3 karena tidak 

berani bertanya jika belum paham.  

f) Menjawab pertanyaan (listening activities) 

Indikator keenam menjawab pertanyaan, sebagian besar siswa belum 

membantu teman yang mengalami kesulitan sehingga memperoleh skor 3. Hanya 

siswa AAH, FW dan RMK yang sudah melaksanakan semua aspek sehingga 

memperoleh skor 4. Siswa FSA dan MMA memperoleh skor 2 karena belum 

mengangkat tangan saat diberi pertanyaan dan belum membantu teman yang 

mengalami kesulitan.  

g) Melakukan diskusi (oral activities) 

Indikator ketujuh melakukan diskusi, sebagian besar siswa sudah 

melaksanakan semua aspek sehingga memperoleh skor 4. Namun ada dua siswa 

yang memperoleh skor 3 karena belum melakukan diskusi dengan teman 

sekelompoknya yaitu FSA dan MMA.  

h) Tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (emotional 

activities) 

Indikator kedelapan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, semua siswa memperoleh skor 4 karena sudah melaksanakan 

semua aspek. Hanya siswa MMA yang memperoleh skor 2 dan siswa FSA, MRA 

memperoleh skor 3. 
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i) Mempunyai rasa percaya diri dan keberanian (emotional activities) 

Indikator kesembilan mempunyai rasa percaya diri dan keberanian, 

sebagian besar siswa masih gugup saat presentasi di depan kelas. Siswa ACD, 

IWA, KIC dan MRA memperoleh skor 3. Siswa FSA, FHE dan MMA 

memperoleh skor 2, selain gugup saat presentasi juga tidak berani mengajukan 

pertanyaan kepada guru dan teman. Hanya beberapa siswa yang sudah 

melaksnakan semua aspek sehingga memperoleh skor 4. 

4.1.3.4 Paparan Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus III melalui model ARIAS 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Belajar Siswa Siklus III 

Interval Frekuaensi Persentase Kriteria 

58-63 1 3% Tidak Tuntas 

64-69 1 3% Tidak Tuntas 

70-75 6 16% Tuntas 

76-81 6 16% Tuntas 

82-87 7 18% Tuntas 

88-93 9 24% Tuntas 

94-99 8 21% Tuntas 

Jumlah 38   

Rata-rata 84.47   

Persentase Ketuntasan 

Klasikal 
95%  

Kriteria   
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Berdasarkan tabel 4.9, selengkapnya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.9 Diagram Hasil Belajar Siklus III 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa terdapat 95% (36 dari 38 

siswa) tuntas belajar dan 5% (2 dari 38 siswa) tidak tuntas belajar, sebaran nilai 

berkisar antara nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 98 dengan nilai rata-rata kelas 

84,5. 

4.1.3.5 Refleksi 

Secara garis besar pelakanaan pembelajaran pada siklus III ini sudah 

sanagt baik. Pada siklus ini peneliti dan observer mengadakan dsikusi bersama 

dan diperoleh temuan-temuan sebagai berikut:  

a) Selama proses pembelajaran guru selalu memberikan bimbingan dan 

perhatian yang merata kepada siswa baik dalam kegiatan kelompok maupun 

individu. 

b) Siswa merasa senang mengikuti proses pembelajaran sehingga pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik dan sudah termotivasi untuk aktif dalam 

pembelajaran. 

c) Siswa bersungguh-sungguh dalam kerja kelompok maupun individu. 
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Berdasarkan data hasil belajar pada siklus III terdapat 36 siswa yang 

tuntas belajar dan 2 siswa yang tidak tuntas belajar dengan persentase ketuntasan 

95%. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar dari 

siklus II dan siklus III sebesar 6%.  

4.1.3.6 Revisi 

Secara keseluruhan, proses pembelajaran dengan menerapkan model 

ARIAS untuk meningkatkan keterampilan menyimak bahasa Jawa siswa kelas IIB 

SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang telah berhasil dengan tercapainya 

indikator keberhasilan yaitu 75% siswa tuntas belajar. Oleh karena itu kegiatan 

penelitian ini dianggap cukup dan tidak perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

4.1.4 Rekapitulasi Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

Berikut ini grafik peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

Tabel 4.10 

Peningkatan Keterampilan Guru pada Siklus I, Siklus II, Siklus III 

No. Indikator Keterampilan Guru S1 S2 S3 

1.  
Mempersiapkan siswa untuk belajar dengan model 

pembelajaran ARIAS 
4 4 4 

2.  Membuka pelajaran 2 3 4 

3.  Mengajukan pertanyaan 3 3 4 

4.  
Menggunakan media pembelajaran sesuai 

fungsinya 
2 3 4 

5.  Membimbing siswa dalam berkelompok 3 4 4 

6.  Membimbing siswa dalam berdiskusi 3 3 4 

7.  
Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil 

diskusi 
2 2 3 

8.  Mengelola kelas 2 2 3 

9.  Memberikan penguatan kepada siswa 2 3 4 

10.  Menutup pelajaran 3 3 4 

Jumlah perolehan skor 26 30 38 

Kriteria ketuntasan keterampilan guru Baik Baik 
Sangat 

Baik 

Berdasarkan tabel 4.10, selengkapnya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.10 
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Diagram Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, Siklus II, Siklus III 

Keterangan: 

a. Mempersiapkan siswa untuk belajar dengan model ARIAS 

b. Membuka pelajaran 

c. Mengajukan pertanyaan 

d. Menggunakan media pelajaran sesuai fungsinya 

e. Membimbing siswa dalam berkelompok 

f. Membimbing siswa dalam berdiskusi 

g. Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi 

h. Mengelola kelas 

i. Memberikan penguatan 

j. Menutup pelajaran 

Tabel 4.11 Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

No Indikator 
Rata-rata Skor 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Kedisiplinan siswa 3,4 3,7 3,9 

2 Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran 3 3,3 3,8 

3 Antusias dalam mengikuti pelajaran 2,4 2,8 3,5 

4 Aktif mengajukan pertanyaan 2,4 2,5 3 

5 Memperhatikan penjelasan guru 2,6 3 3,9 

6 Menjawab pertanyaan 2,1 2,2 3,1 

7 Melakukan diskusi 3,4 3,4 3,8 

8 
Tanggung jawab dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran 
3,3 3,5 3,7 

9 Mempunyai rasa percaya diri dan keberanian 2,3 2,4 3,2 

Jumlah skor rata-rata 24,8 26,7 31,9 
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Berdasarkan tabel 4.11, selengkapnya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.11 Diagram Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

Keterangan: 

A. Kedisiplinan siswa 

B. Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran 

C. Antusias dalam mengikuti pelajaran 

D. Aktif mengajukan pertanyaan 

E. Memperhatikan penjelasan guru 

F. Menjawab pertanyaan 

G. Melakukan diskusi 

H. Tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

I. Mempunyai rasa percaya diri dan keberanian 
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Tabel 4.12 Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Pencapaian Siklus I Siklus II Siklus III 

Rata-rata 76,3 77,2 84,47 

Nilai Tertinggi 93 95 98 

Nilai Terendah 63 60 60 

Persentase Ketuntasan 69% 89% 95% 

Persentase tidak Tuntas 31% 11% 5% 

Berdasarkan tabel 4.12, selengkapnya dapat dilihat dalam diagram 

berikut ini: 

 

Gambar 4.12 Diagram Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Rekapitulasi persentase data siklus I, siklus II dan siklus III dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.13 Rekapitulasi Data Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

No Data Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Keterampilan Guru 65% 75% 95% 

2 Aktivitas Siswa 68,9% 74,2% 88,6% 

3 Hasil Belajar 69% 89% 95% 
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Selengkapnya rekapitulasi data siklus I, siklus II dan siklus III disajikan 

dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 4.13 Rekapitulasi Data Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

Berdasarkan diagram 4.13 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Keterampilan guru 

pada siklus I 65% meningkat sebesar 10% pada siklus II menjadi 75% dan 

kembali mengalami peningkatan sebesar 20% pada siklus III menjadi 95%. 

Aktivitas siswa pada siklus I 68,9% meningkat sebesar 5,3% pada siklus II 

menjadi 74,2% dan kembali meningkat sebesar 14,4% pada siklus III menjadi 

88,9%. Hasil belajar siswa siklus I dengan persentase ketuntasan 69% meningkat 

sebesar 20% pada siklus II menjadi 89% dan mengalami peningkatan sebesar 6% 

pada  siklus III menjadi 95%. Dengan demikian, penerapan model ARIAS dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran menyimak bahasa Jawa. 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

4.2.1.1 Hasil Keterampilan Guru 

Keterampilan guru perlu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran agar 

kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Ada 10 indikator dalam 

keterampilan guru ini yang diamati yaitu mempersiapkan siswa untuk belajar 

dengan menggunakan model ARIAS, membuka pelajaran, mengajukan pertanyaan, 

menggunakan media pembelajaran sesuai funsinya, membimbing siswa dalam 

berkelompok, membimbing siswa dalam berdiskusi, membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi, mengelola kelas, memberikan penguatan, dan 

menutup pelajaran.  

Hasil keterampilan guru pada siklus I mendapatkan skor 26 dengan 5 

indikator guru memperoleh skor masing-masing 2, 4 indikator memperoleh skor 

masing-masing 3 dan hanya 1 indikator yang memperoleh skor 4. Pada siklus ini 

keterampilan guru masuk dalam kategori baik. 

Keterampilan guru pada siklus I belum optimal. Hal ini dikarenakan 

beberapa hal yaitu ketika membuka pelajaran guru belum melakukan interaksi 

yang dapat menarik perhatian siswa dan belum memotivasi siswa; ketika bertanya 

guru belum memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir sebelum 

menjawab pertanyaan; dalam penggunaan media, guru belum menggunakan 

media sesuai kebutuhan siswa dan belum menguasai cara menggunakan media 

dengan baik; ketika membimbing siswa untuk berkelompok, guru belum 

membimbing siswa yang tidak mau berkelompok; ketika siswa berdiskusi, guru 
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belum mengarahkan tiap kelompok untuk bekerja sama. Hal ini terlihat masih 

banyak siswa yang bekerja sendiri-sendiri dan tidak berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya. Pada indikator membimbing siswa mempresentasikan hasil 

diskusi, guru belum meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi, artinya hanya beberapa kelompok yang mempresentasikan hasil 

diskusinya dan belum membimbing siswa untuk bisa menerima jawaban yang 

tepat;  dalam mengelola kelas, guru belum membagi perhatian kepada semua 

siswa dan belum merespon pertanyaan siswa, hal ini terlihat dari masih banyaknya 

siswa yang gaduh dan tidak memperhatikan apa yang disampaikan guru; ketika 

memberikan penguatan, guru belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membantu teman yang merasa kesulitan dan belum memberikan reward kepada 

kelompok terbaik; dalam menutup pelajaran, guru belum memberikan tindak 

lanjut berupa saran agar siswa mengingat materi yang telah dipelajari. 

Keterampilan guru pada siklus II mengalami peningkatan skor menjadi 

30. Guru sudah melakukan interaksi yang dapat menarik perhatian siswa dan 

melakukakan apersepsi. Hal ini sesuai pendapat Trianto (2010: 217) yang 

menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pendahuluan pembelajaran 

salah satunya adalah melaksanakan apersepsi dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan sesuai dengan materi yang dipelajari di pertemuan sebelumnya dan 

memberi komentar terhadap jawaban siswa, dilanjutkan dengan mengulas materi 

yang akan dibahas. Dalam menggunakan media, guru sudah mampu 

menggunakan media dengan baik berupa boneka dan powerpoint, namun masih 

perlu ditingkatkan lagi. Media yang digunakan sudah menarik perhatian siswa. 
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Selanjutnya Anitah (2009: 6.6) mengemukakan bahwa media pembelajaran yang 

dirancang dengan baik dapat merangsang timbulnya proses atau dialog mental 

pada diri siswa. Dengan kata lain, terjadi komunikasi antara siswa dnegan media 

atau secara tidak langsung antara siswa dengan guru (penyalur media). Guru juga 

sudah memberikan reward kepada kelompok terbaik pada saat memberikan 

penguatan. Ketika membimbing siswa untuk berkelompok semua aspek sudah 

dilaksanakan oleh guru. 

Keterampilan guru pada siklus III terdapat 2 indikator yang memperoleh 

skor 3 yaitu membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi dan mengelola 

kelas. Pada indikator membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi, aspek 

yang tidak nampak adalah meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi, akan tetapi guru hanya meminta beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. Pada indikator mengelola kelas, guru belum 

membagi perhatian kepada semua siswa. Hal ini terlihat dari beberapa siswa yang 

masih suka bermain sendiri. Indikator menutup pelajaran, guru sudah 

melaksanakan semua aspek yaitu memberi komentar tentang pemahaman siswa, 

membimbing siswa menyimpulkan materi, memberikan evaluasi dan memberikan 

tindak lanjut berupa saran agar siswa mengingat materi yang telah dipelajari. 

Menurut Rusman (2011: 92), menutup pelajaran merupakan kegiatan mengakhiri 

pembelajaran untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang 

telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan mengetahui 

tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu, 

peningkatan hasil keterampilan guru juga diperkuat pada catatan lapangan 
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(lampiran 8) yang menyatakan bahwa kegiatan yang belum dilakukan di siklus I 

telah dilakukan di siklus II dan pada siklus III keterampilan guru dalam 

mengadakan variasi pembelajaran yang menarik mengalami peningkatan dengan 

guru melakukan permainan talking stick sehingga menarik perhatian siswa. 

4.2.1.2 Hasil Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa yang diamati dalam penelitian ini terdiri atas  9 indikator 

yaitu kedisiplinan siswa, kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, antusias 

dalam mengikuti pelajaran, aktif mengajukan pertanyaan, memperhatikan 

penjelasan guru, menjawab pertanyaan, melakukan diskusi, tanggung jawab dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mempunyai rasa percaya diri dan 

keberanian. 

Hasil aktivitas siswa pada siklus I jumlah skor rata-rata 24,8 dengan 

kategori baik. Hasil tersebut belum optimal karena hanya beberapa siswa yang 

mendapat skor 4 untuk indikator tertentu. Pada indikator kedisiplinan siswa 

memperoleh skor rata-rata 3,4 dikarenakan siswa sudah datang tepat waktu dan 

memasuki kelas sebelum pelajaran dimulai, masuk kelas secara teratur dan 

memberi salam pada guru, berdoa sebelum pelajaran. Namun ada beberapa siswa 

yang belum bersikap sopan selama pembelajaran serta sebagian kecil masih ada 

yang terlambat masuk kelas. Pada indikator kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran memperoleh skor rata-rata 3. Hal ini dikarenakan sebagian besar siswa 

belum berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Beberapa siswa ada yang suka 

membuat gaduh di kelas. Sebagian besar siswa juga belum berani untuk 
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mengutarakan pendapatnya dan belum berani bertanya jika belum paham. Saat 

berdiskusi siswa cenderung bekerja sendiri-sendiri. 

Hasil aktivitas siswa pada siklus II jumlah skor rata-ratanya mengalami 

peningkatan menjadi 26,7 dengan kategori baik. Peningkatan ini terjadi karena 

siswa sudah bersikap sopan dalam pembelajaran. Hanya beberapa siswa yang 

masih suka berbuat gaduh selama pembelajaran. Ketika diskusi, masih ada siswa 

yang tidak berdiskusi dengan temannya, cenderung mengerjakan tugasnya sendiri. 

Sebagian besar siswa juga sudah berani mengutarakan pendapatnya dan bertanya 

jika belum memahami materi maupun tugas yang diberikan. 

Pelaksanaan siklus III aktivitas siswa mengalami peningkatan dengan 

skor rata-rata mencapai 31,9 dengan kategori sangat baik. Hampir semua siswa 

sudah mau berdiskusi dengan teman sebangkunya ketika diskusi kelompok dan 

sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran, terlebih dengan pemberian permainan 

sederhana untuk memilih siswa yang akan memaparkan hasil kerjanya. Rata-rata 

skor pada tiap indikator sebagian besar juga mengalami peningkatan. Pada 

indikator memperhatikan penjelasan guru, hanya satu siswa yang memperoleh 

skor 3 karena tidak berani bertanya jika belum paham. Penelitian ini didukung 

oleh pendapat Sardiman (2011: 114) yang menyatakan bahwa salah satu upaya 

pemenuhan kebutuhan sosial anak didik/siswa diantaranya adalah pemenuhan 

keinginan untuk bergaul sesama siswa dan guru serta orang lain. Dalam hal ini 

guru harus dapat menciptakan suasana kerja sama antar siswa dengan harapan 

dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik.  
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4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa pada siklus I dapat didiskripsikan bahwa keterampilan 

siswa kelas IIB SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang dalam menyimak bahasa 

Jawa khususnya menyimak cerita secara umum belum menunjukkan hasil yang 

maksimal. Hal ini dilihat dari ketuntasan belajar siswa secara klasikal belum 

mencapai persentase yang telah ditentukan pada indikator keberhasilan. 

Pada aspek menceritakan kembali isi teks cerita yang didengar dengan 

cara merangkum, indikator yang dinilai adalah kesesuaian isi, penggunaan bahasa 

dan ketepatan urutan cerita. Pada siklus I, sebagian besar siswa memperoleh skor 

3 untuk indikator kesesuaian isi artinya kalimat yang digunakan siswa sudah 

sesuai dengan isi cerita yang diceritakan guru. Indikator penggunaan bahasa, 

masih banyak siswa yang menggunakan bahasa yang rancu atau sulit untuk 

dipahami sehingga pada indikator ini skor rata-rata siswa  1. Indikator ketepatan 

urutan cerita, siswa memperoleh skor rata-rata 2 karena ada bagian cerita teks 

yang bertukaran atau belum diceritakan. Namun, beberapa siswa ada yang 

memperoleh skor 1 karena urutan cerita sama sekali tidak sesuai dengan cerita 

yang didengar. Pada aspek menjawab pertanyaan, jawaban siswa sebagian besar 

sudah sesuai dengan cerita yang didengarnya. Sehingga, nilai rata-rata siswa pada 

siklus ini 76,3 dengan nilai tertinggi 93 dan nilai terendah 63. Ketuntasan belajar 

klasikal yang diperoleh adalah 69% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 26 

siswa. 

Hasil belajar pada siklus II, aspek menceritakan kembali isi teks sebagian 

besar siswa memperoleh skor 3 untuk indikator kesesuaian isi artinya kalimat 
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yang digunakan siswa sudah sesuai dengan isi cerita yang diceritakan guru. 

Indikator penggunaan bahasa, siswa memperoleh skor rata-rata 2, artinya kalimat 

yang digunakan siswa sebagian ada yang masih rancu atau sulit dipahami. 

Indikator ketepatan urutan cerita, siswa memperoleh skor rata-rata 2 karena masih 

ada bagian cerita teks yang bertukaran atau belum diceritakan. Pada aspek 

menjawab pertanyaan, jawaban siswa sebagian besar sudah sesuai dengan cerita 

yang didengarnya. Nilai rata-rata siswa pada siklus ini mengalami peningkatan 

menjadi 77,2 dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 60. Ketuntasan belajar 

klasikal yang diperoleh adalah 89% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 34 

siswa. 

Hasil belajar pada siklus III mengalami peningkatan. Pada aspek 

menceritakan kembali isi teks sebagian besar siswa memperoleh skor 3 untuk 

indikator kesesuaian isi artinya kalimat yang digunakan siswa sudah sesuai 

dengan isi cerita yang diceritakan guru. Pada indikator penggunaan bahasa, siswa 

memperoleh skor rata-rata 3, artinya kalimat yang digunakan siswa mudah 

dipahami. Namun, masih ada beberapa siswa yang menggunakan kalimat yang 

rancu sehingga memperoleh skor 2. Indikator ketepatan urutan cerita, siswa 

memperoleh skor rata-rata 3 karena sebagian besar  urutan cerita pada ringkasan 

sudah tepat dengan apa yang diceritakan guru. Pada aspek menjawab pertanyaan, 

jawaban siswa sebagian besar sudah sesuai dengan cerita yang didengarnya. 

Sehingga nilai rata-rata siswa pada siklus ini mengalami peningkatan menjadi 

84,47 dengan nilai tertinggi 98 dan nilai terendah 60. Ketuntasan belajar klasikal 

yang diperoleh adalah 95% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 36 siswa. 
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Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah disepakati 

dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan peserta 

tes dapat menggunakn pedoman yang ada (Poerwanti: 6-16). Berdasarkan 

indikator keberhasilan yang ditetapkan, kriteria ketuntasan klasikal adalah 70%. 

Berdasarkan nilai belajar siswa pada siklus I menunjukkan bahwa presentase 

ketuntasan belajar klasikal siswa belum mencapai 70%. Oleh karena itu, 

penelitian dilanjutkan ke siklus II. Setelah dilaksanakan siklus II menunjukkan 

bahwa presentase ketuntasan siswa pada siklus II mencapai 89%. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketuntasan belajar sudah tercapai namun belum mencapai 

hasil yang maksimal. Maka penelitian dilanjutkan ke siklus III. Setelah 

dilaksanakan siklus III ternyata menunjukkan bahwa persentase ketuntasan siswa 

mencapai 95%. Dengan demikian maka penelitian berhenti sampai siklus III. 

Berdasarkan rekapitulasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa siklus I, II dan III dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pada 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Keterampilan guru 

pada siklus I skor rata-rata mencapai 2,6 dengan persentase 69% meningkat pada 

siklus II menjadi rata-rata 3 dengan persentase 75% dan kembali mengalami 

peningkatan pada siklus III menjadi rata-rata 3,8 dengan persentase 95%. 

Beberapa hal yang menyebabkan keterampilan guru meningkat antara 

lain: guru sudah menggunakan gaya mengajar yang bervariasi sehingga siswa 

tidak mudah bosan dan antusias mengikuti pelajaran, guru juga sudah memberikan 

motivasi dan penguatan kepada siswa sehingga siswa dapat aktif mengikuti 
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pelajaran. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai pengajar, fasilitator, 

pembimbing, penghubung, pembaharu dan sebagai ilmuwan. 

Peningkatan keterampilan guru akan diimbangi dengan peningkatan 

aktivitas siswa. Ketika seseorang belajar, mereka pasti melakukan aktivitas karean 

pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku sehingga 

melakukan suatu kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak aktivitas. (Sardiman, 

2011: 95-96) 

Aktivitas siswa pada siklus I jumlah rata-rata skor yang diperoleh 

mencapai 24,8 dengan persentase 68,9% mengalami peningkatan pada siklus II 

menjadi 26,7 dengan persentase 74,2% dan mengalami peningkatan kembali pada 

siklus III menjadi 31,9 dengan persentase 88,6%. Beberapa hal yang 

menyebabkan aktivitas siswa meningkat adalah siswa sudah aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, berani bertanya dan menjawab pertanyaan siswa, mampu 

bekerjasama dalam berkelompok serta berani maju di depan kelas untuk 

menyampaikan hasil kerjanya. 

Penghargaan kelompok maupun individu dalam suatu pembelajaran 

memiliki peran yang penting untuk meningkatkan keefektifan suatu  

pembelajaran. Menurut Anitah (2009: 7.25) penghargaan diberikan terhadap 

perilaku yang dianggap baik yang dapat membuat terulang atau meningkatkan 

perilaku yang dianggap baik tersebut. Selain penghargaan kelompok, media 

pembelajaran yang digunakan juga berpengaruh terhadap aktivitas siswa. Manfaat 

media pembelajaran dalam pembelajaran menurut Arsyad (2010: 24-25) adalah 

pembelajaran yang dilakukan akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 
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menumbuhkan motivasi belajar; bahan pembelajaran lebih jelas maknanya 

sehinga mudah dipahami siswa; metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga 

siswa tidak mudah bosan dan guru kehabisan tenaga saat mengajar; siswa dapat 

lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena siswa tidak hanya mendengarkan 

guru, tetapi juga melakukan aktivitas lain ssperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

Peningkatan aktivitas siswa dan keterampilan guru sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh rata-rata 

76,3 dengan persentase ketuntasan 69% mengalami peningkatan pada siklus II 

menjadi 77,2 dengan persentase ketuntasan 89% dan mengalami peningkatan 

kembali pada siklus III menjadi 84,47 dengan persentase ketuntasan 95%. Dengan 

peningkatan tersebut maka penelitian berhenti pada siklus III. 

Berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat bahwa tejadi peningkatan baik 

dari keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Hal ini 

membuktikan bahwa model ARIAS cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran 

menyimak bahasa Jawa. 

Penerapan model ARIAS dapat meningkatkan motivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran karena dalam model ARIAS dapat disertai dengan media 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga dapat dipadukan dengan variasi-

variasi pembelajaran lain ssperti permainan talking stick maupun permainan-

permainan lain yang dapat meningkatkan minat dan semangat siswa mengikuti 

pembelajaran. Dengan demikian akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

4.2.2.1 Implikasi Teoretis 

Implikasi teoritis dalam penelitian dengan menerapkan model ARIAS 

adalah keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori-teori yang digunakan 

peneliti. Hasil penelitian dengan model ARIAS menunjukkan adanya peningkatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dalam penelitian dengan menerapkan model ARIAS 

menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa. Hal ini membuktikan bahwa model ARIAS cocok untuk diterapkan 

di kelas rendah pada pembelajaran menyimak bahasa Jawa. 

Penerapan model ARIAS, guru menggunakan media boneka dan slide 

powerpoint  dalam pembelajaran. Pada proses pembelajaran menunjukkan adanya 

ketertarikan siswa terhadap media yang ditampilkan. Hal ini membuktikan bahwa 

pembelajaran yang dilakukan sudah menarik perhatian siswa dan motivasi siswa 

juga meningkat. Guru juga memberikan bimbingan pada setiap kegiatan ynag 

dilakukan siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar siswa. Bimbingan 

dilakukan secara klasikal dan individu. Siswa juga lebih aktif saat pembelajaran 

dan lebih bertanggungjawab dalam kinerja kelompoknya. Dengan demikian 

keterampilan guru dan aktivitas siswa meningkat pada setiap siklus.   

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dalam penelitian ini adalah keterkaitan hasil 

penelitian dengan pembelajaran yang dilakukan. Meningkatnya kualitas suatu 
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pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah model pem- 

belajaran yang digunakan. Penerapan model ARIAS menunjukkan adannya 

peningkatan keterampilan guru dan aktivitas siswa sehingga hasil belajar siswa 

juga dapat meningkat. 

Penerapan model ARIAS memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bisa belajar lebih menyenangkan, dapat mengembangkan ide-ide dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dalam kelompok. Dengan demikian 

siswa dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menyimak bahasa Jawa 

sehingga hasil belajar dapat meningkat.  

Peneliti menyimpulkan penerapan model ARIAS telah memberikan 

kontribusi positif dalam upaya meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa dalam menyimak sehingga keterampilan menyimak siswa 

dapat meningkat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peningkatan keterampilan 

menyimak bahasa Jawa melalui model ARIAS siswa kelas IIB SD Hj. Isriati 

Baiturrahman 1 Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Keterampilan guru pada pembelajaran menyimak bahasa Jawa melalui 

model ARIAS yaitu siklus I diperoleh rata-rata 2,6 dengan persentase 65% 

termasuk kategori baik, siklus II diperoleh rata-rata 3 dengan persentase 75% 

termasuk kategori baik, siklus III diperoleh rata-rata 3,8 dengan persentase 95% 

termasuk kategori sangat baik. 

Aktivitas siswa pada pembelajaran menyimak bahasa Jawa melalui 

model ARIAS yaitu siklus I diperoleh rata-rata 24,8 dengan persentase 68,9% 

termasuk kategori baik, siklus II diperoleh rata-rata 26,7 dengan persentase 74,2% 

termasuk kategori baik, siklus III diperoleh rata-rata 31,9 dengan persentase 

88,6% termasuk kategori sangat baik. 

Hasil belajar siswa pada pembelajaran menyimak bahasa Jawa melalui 

model ARIAS yaitu siklus I diperoleh rata-rata 76,3 dengan persentase ketuntasan 

klasikal 69% kategori baik, siklus II diperoleh rata-rata 77,2 dengan persentase 

ketuntasan klasikal 89% kategori sangat baik dan siklus III diperoleh rata-rata 

84,47 dengan persentase ketuntasan klasikal 95% kategori sangat baik. 
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Berdasarkan simpulan di atas dapat dinyatakan bahwa penerapan model 

ARIAS dalam pembelajaran menyimak bahasa Jawa dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar menyimak siswa. 

 

5.2 SARAN 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru disarankan untuk menerapkan model ARIAS dalam pembelajaran 

bahasa Jawa maupun mata pelajaran lain. 

5.2.2 Bagi Siswa 

Siswa sebaiknya lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan senang 

dalam pembelajaran menggunakan model ARIAS  

5.2.3 Bagi Sekolah 

Sekolah sebaiknya memberikan pelatihan kepada guru tentang model 

pembelajaran interaktif agar kualitas pembelajaran di SD Hj. Isriati Baiturrahman 

1 Semarang terutama pembelajaran bahasa Jawa semakin meningkat. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: Peningkatan Keterampilan Menyimak Bahasa Jawa Melalui Model 

ARIAS Siswa Kelas IIB SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

N

o. 

Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat/Instrume

n 

1

. 

Keteramp

ilan guru 

1. Mempersiapkan siswa 

untuk belajar dengan 

model pembelajaran 

ARIAS  

2. Membuka pelajaran  

3. Mengajukan 

pertanyaan 

4. Menggunakan media 

pembelajaran sesuai 

fungsinya  

5. Membimbing siswa 

dalam berkelompok 

6. Membimbing siswa 

dalam berdiskusi 

7. Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

8. Mengelola kelas  

9. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

10. Menutup pelajaran 

1. Guru 

2. Foto 

3. Catatan 

lapangan 

 

 

1. Lembar      

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Lembar 

wawancara 

2

. 

Aktivitas 

siswa 

1. Kedisiplinan siswa 

(Emotional Activities) 

2. Kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran 

(Emotional Activities) 

3. Antusias dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

(Emotional Activities) 

4. Aktif mengajukan 

pertanyaan (Oral 

Activities) 

5. Memperhatikan 

penjelasan guru 

(Visual Activities, 

Listening Activities) 

6. Menjawab pertanyaan 

(Listening Activities) 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Catatan 

lapangan  

 

1. lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. lembar 

wawancara  
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7. Melakukan diskusi 

(Oral Activities) 

8. Tanggung jawab 

dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran 

(Emotional Activities) 

9. Mempunyai rasa 

percaya diri dan 

keberanian (Emotional 

Activities) 

3

. 

Keteramp

ilan  siswa 

dalam 

menyimak 

bahasa Jawa 

melalui 

model ARIAS 

(hasil belajar 

siswa) 

1. Melengkapi paragraf 

berdasarkan cerita yang 

didengar. 

2. Menjawab pertanyaan 

sesuai dengan cerita 

yang didengar. 

1. Siswa 

2. foto 

1. Tes tertulis 

 

 

 

 

3. Menceritakan kembali 

isi teks bacaan yang 

didengar 

a. Kesesuaian isi  

b. Penggunaan bahasa 

c. Ketepatan urutan 

cerita 

2. Lembar 

penilaian 

keterampilan 

menyimak 

bahasa Jawa 

dan tes 

tertulis 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus............................................. 

 

Nama Guru  : Annisah Miftakhul Fajri 

Nama SD  : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Kelas   : IIB 

Konsep  : Keterampilan menyimak 

Hari / Tanggal  :  

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () sesuai dengan indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tampak 1, skor 1 

b. Jika deskriptor tampak 2, skor 2. 

c. Jika deskriptor tampak 3, skor 3. 

d. Jika deskriptor tampak 4, skor 4. 

2. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

No 

 

Indikator Deskriptor 
Check 

() 

Skor 

1. Mempersiapkan 

siswa untuk belajar 

dengan model 

pembelajaran 

ARIAS  

a. menyiapkan alat dan bahan 

pembelajaran 

b. mengkondisikan siswa untuk 

duduk dengan rapi 

c. memimpin berdoa 

d. mengecek kehadiran siswa 

  

2. Membuka 

pelajaran  

a. Menarik perhatian siswa dengan 

interaksi yang bervariasi. 

b. Melakukan apersepsi. 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

d. Memotivasi siswa pada awal 

pembelajaran. 

  

3.  Mengajukan 

pertanyaan 

a. Pertanyaan diberikan secara merata 

kepada siswa. 

b. Memberi waktu yang cukup kepada 

siswa untuk berpikir sebelum 

menjawab pertanyaan. 
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c. Pertanyaan disampaikan secara jelas 

dan mudah dipahami. 

d. Memberi respon yang baik atas 

jawaban siswa. 

4.  Menggunakan 

media 

pembelajaran 

sesuai fungsinya  

a. Guru menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan siswa 

b. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang menarik bagi 

siswa 

c. Media pembelajaran dapat 

membantu siswa memahami materi 

d. Guru menguasai cara menggunakan 

media dengan baik 

  

5. Membimbing siswa 

dalam 

berkelompok 

a. Guru membimbing siswa untuk 

berkelompok. 

b. Guru membimbing siswa yang 

tidak mau berkelompok. 

c. Guru membagikan LKS 

berdasarkan kelompok. 

d. Guru membimbing siswa untuk 

siap mengerjakan tugas bersama  

kelompoknya. 

  

6.  Membimbing siswa 

dalam berdiskusi 

a. Guru menjelaskan agar tugas 

dikerjakan secara berkelompok 

terutama bagi siswa yang suka 

bekerja sendiri. 

b. Guru menjelaskan tugas yang 

diberikan.  

c. Guru mengarahkan tiap kelompok 

untuk bekerjasama. 

d. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengeksplor 

lebih pengetahuannya. 

  

7. Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

a. Guru membimbing siswa untuk 

menuliskan hasil diskusi. 

b. Guru meminta masing-masing 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 

c. Guru mengarahkan kelompok yang 

lain untuk menyampaikan 

pendapat jika memiliki hasil 
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diskusi yang berbeda. 

d. Guru membimbing siswa untuk 

bisa menerima jawaban yang tepat. 

8. Mengelola kelas  a. Membagi perhatian kepada semua 

siswa. 

b. Memberi petunjuk-petunjuk yang 

jelas. 

c. Merespon pertanyaan siswa. 

d. Menunjukkan sikap tanggap. 

  

9. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

a. Memberikan penguatan secara 

verbal. 

b. Memberikan penguatan secara 

gestural. 

c. Memberikan reward/penghargaan 

kepada kelompok terbaik. 

d. Memberi kesmpatan siswa untuk 

membantu teman yang merasa 

kesulitan 

  

10. Menutup pelajaran a. Membimbing siswa dalam 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

b. Memberi komentar pemahaman 

siswa. 

c. Guru memberikan evaluasi 

d. Memberikan tindak lanjut berupa 

saran agar siswa mengingat materi 

yang telah dipelajari. 

  

Jumlah Skor  

Jumlah Skor = …………… Kategori = …………… 

Semarang ,                    2013 

Pengamat, 

 

………………………. 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA  

Siklus ….. 

Nama SD  : SD HJ. ISRIATI BAITURRAHMAN 1 SEMARANG 

Kelas   : II 

Konsep  : Keterampilan menyimak 

Hari / Tanggal  :  

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () sesuai dengan indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tampak 1, skor 1 

b. Jika deskriptor tampak 2, skor 2. 

c. Jika deskriptor tampak 3, skor 3. 

d. Jika deskriptor tampak 4, skor 4. 

2.  Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor  pengamatan Check Skor 

1. Kedisiplinan siswa 

(Emotional 

Activities) 

1. Siswa datang tepat waktu dan 

memasuki kelas sebelum 

pelajaran dimulai. 

2. Siswa masuk secara teratur dan 

memberi salam pada guru. 

3. Siswa berdoa sebelum pelajaran 

dimulai. 

4. Siswa bersikap sopan selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

  

2. Kesiapan siswa 

mengikuti 

pelajaran 

(Emotional 

Activities) 

1. Siswa telah duduk di tempatnya 

masing-masing. 

2. Siswa tenang mengikuti 

pelajaran. 

3. Siswa konsentrasi mengikuti 

pembelajaran. 

4. Siswa menyiapkan alat tulis. 

  

3. Antusias dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

(Emotional 

Activities) 

1. Siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran dari awal sampai 

akhir. 

2. Siswa berani mengungkapkan 
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pendapatnya tentang materi yang 

akan dipelajari. 

3. Siswa berpartisipasi aktif selama 

proses pembelajaran. 

4. Siswa melakukan semua instruksi 

guru. 

4. Aktif mengajukan 

pertanyaan (Oral 

Activities) 

1. Siswa bertanya tentang alasan 

mempelajari materi. 

2. Siswa bertanya hal-hal yang 

belum jelas tentang materi 

pembelajaran. 

3. Siswa bertanya tentang langkah-

langkah pembelajran yang akan 

dilakukan. 

4. Siswa bertanya tentang manfaat 

mempelajari materi. 

  

5. Memperhatikan 

penjelasan guru 

(Visual Activities, 

Listening 

Activities) 

1. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru dari awal sampai akhir. 

3. Siswa berani bertanya jika belum 

paham terhadap penjelasan guru. 

4. Siswa mempunyai rasa ingin tahu 

yang tinggi. 

  

6. Menjawab 

pertanyaan 

(Listening 

Activities) 

1. Siswa mengangkat tangan saat 

diberi pertanyaan oleh guru 

secara klasikal 

2. Siswa antusias saat diberi 

pertanyaan oleh guru atau teman 

3. Siswa dapat menjawab 

pertanyaan  yang diberikan oleh 

guru  

4. Siswa membantu teman yang 

kesulitan menjawab pertanyaan  

  

7. Melakukan diskusi 

(Oral Activities) 

1. Siswa mengikuti arahan guru 

untuk membentuk kelompok. 

2. Siswa melakukan diskusi dnegan 

teman kelompoknya. 

3. Siswa mengerjakan tugas 

kelompok sesuai petunjuk 

pengerjaan LKS. 

4. Siswa menuliskan hasil diskusi 
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kelompok. 

8. Tanggung jawab 

dalam 

melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran 

(Emotional 

Activities) 

1. Siap menerima tugas sesuai 

dengan kesepakatan. 

2. Bertanggung jawab terhadap 

jawaban yang diberikan. 

3. Mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan antusias 

dari awal sampai akhir. 

4. Mengerjakan tugas dan perintah 

dari guru. 

  

9. Mempunyai rasa 

percaya diri dan 

keberanian 

(Emotional 

Activities) 

1. Berani mengungkapkan 

pendapat hasil diskusi kelompok. 

2. Berani mengajukan pertanyaan 

kepada guru dan teman. 

3. Tidak gugup ketika presentasi di 

depan kelompok lain. 

4. Menampilkan sikap yang 

bersahabat dan sopan terhadap 

guru dan teman. 

  

Jumlah skor   

Jumlah Skor = ........... Kategori.............       

Semarang,                   2013  

 Pengamat, 

 

……………………. 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN MENYIMAK BAHASA 

JAWA SISWA MELALUI MODEL ARIAS 

Siklus.......................... 

 

Nama Siswa  : .............. 

Nama SD  : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Kelas   : IIB 

Konsep  : Keterampilan menyimak 

Hari/Tanggal  : .............. 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () pada kolom skor yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

2. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator 
Skor Jumlah 

Skor  1 2 3 

1.  Kesesuaian isi     

2.  Penggunaan bahasa    

3.  Ketepatan urutan cerita    

Jumlah Skor = …………… Kategori = …………… 

Deskriptor: 

Indikator Deskriptor Skor 

1. Kesesuaian 

isi 

a. Semua ringkasan kaliamt menunjukkan isi cerita. 

b. Beberapa ringkasan kalimat menunjukkan isi cerita. 

c. Tidak ada ringkasan kalimat yang menunjukkan isi 

cerita teks. 

3 

2 

1 

2. Penggunaan 

bahasa 

a. Kalimat yang digunakan mudah dipahami. 

b. Sebagian kalimat ringkasan rancu. 

c. Semua kalimat ringkasan rancu. 

3 

2 

1 

3. Ketepatan 

urutan cerita 

a. Urutan cerita pada kalimat yang digunakan tapat 

dengan teks cerita. 

3 
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b. Ada bagian urutan ringkasan cerita teks yang 

bertukaran. 

c. semua urutan cerita pada ringkasan tidak tepat 

dengan urutan teks cerita. 

2 

1 

 

Skor maksimal :  3 x 3 = 9 

Skor minimal  :   3 x 1 = 3 

n = (9 - 3) + 1 = 4 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai=  x 100 

 

Semarang, …………………….. 2013 

Pengamat, 

 

 

………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

6,75 ≤ skor ≤ 9 Sangat baik 

5,5 ≤ skor < 6,75 Baik 

4,25 ≤ skor < 5,5 Cukup 

3 ≤ skor < 4,25 Kurang 
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PEDOMAN WAWANCARA  

TEMAN SEJAWAT (KOLABOLATOR) TERHADAP KETERAMPILAN 

MENYIMAK BAHASA JAWA SISWA MELALUI MODEL ARIAS 

Nama Guru  :  

Nama Sekolah  : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Mata pelajaran  : Bahasa Jawa 

Hari/Tanggal  : ............. 

Petunjuk  : Jawablah pertanyaan sesuai dengan kenyataan di lapangan 

dan sesuai dengan hati nurani. 

 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan pembelajaran bahasa Jawa dengan 

model ARIAS yang baru saja dilaksanakan? 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu model ARIAS cocok diterapkan pada 

pembelajaran bahasa Jawa? 

3. Apakah menurut Bapak/Ibu model ARIAS yang baru saja dilaksanakan 

berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak bahasa 

Jawa? 

4. Apakah menurut Bapak/Ibu model ARIAS yang baru saja dilaksanakan 

berhasil meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak 

bahasa Jawa? 

5. Apakah menurut Bapak/Ibu model ARIAS yang baru saja dilaksanakan 

berhasil meningkatkan keterampilan menyimak siswa dalam pembelajaran 

bahasa Jawa? 

 

 

Semarang,                   2013 

        Pewawancara, 

 

 

…………………. 
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PEDOMAN WAWANCARA SISWA 

TENTANG PENERAPAN MODEL ARIAS DALAM MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN MENYIMAK BAHASA JAWA 

Nama Sekolah : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/Tanggal : 

Pertanyaan: 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran bahasa Jawa dengan model 

ARIAS yang baru saja dilaksanakan? 

2. Apakah kalian mudah belajar bahasa Jawa dengan model ARIAS seperti yang 

baru saja dilaksanakan? 

3. Apakah kalian senang dengan cara ibu mengajar? 

4. Apakah kalian senang belajar dengan menggunakan media? 

5. Apakah kalian mengalami kesulitan selama pembelajaran bahasa Jawa 

dengan model ARIAS yang baru saja dilaksanakan? 

6. Apakah kalian bersedia jika diajar lagi dengan menggunakan pembelajaran 

seperti pembelajaran yang baru saja dilaksanakan? 

  

 

Semarang,                   2013 

        Pewawancara, 

 

 

        ………………… 
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CATATAN LAPANGAN 

TENTANG PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ARIAS DALAM 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK BAHASA JAWA 

 

Nama SD : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Kelas  : II B 

Subyek : Guru, murid, proses pembelajaran 

Petunjuk     : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan 

proses pembelajaran dengan model pembelajaran ARIAS pada pembelajaran 

bahasa Jawa ! 

 

Catatan     : 

a. Guru   : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

b. Siswa   : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

c. Proses Pembelajaran : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Semarang,                   2013 

       Pembuat, 

 

 

       ………………………
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Tema   : Binatang 

Kelas/Semester  : II/2 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa, SBK 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

Bahasa Jawa 

5.  Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan melalui 

mendengarkan pesan, ungkapan, cerita, dongeng, atau percakapan sederhana. 

SBK 

11. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

B. Kompetensi Dasar 

Bahasa Jawa 

5.1. Mendengarkan cerita teman dengan cermat. 

SBK 

11.3. Menyanyikan lagu wajib dan lagu anak dengan atau tanpa iringan 

sederhana. 

C. Indikator 

Bahasa Jawa 

5.1.1. Menyimak cerita 

5.1.2. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan cerita yang didengar. 

SBK 

11.3.1 Menyanyikan lagu dolanan. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menyimak cerita yang dibacakan 

guru dengan baik. 

2. Setelah dibacakan cerita dengan bantuan penayangan gambar, siswa dapat 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan cerita dengan baik. 
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3. Melalui contoh , siswa dapat menyanyikan lagu dolanan dengan baik. 

Karakter yang diharapkan: berani, kerjasama, percaya diri 

E. Materi Pokok 

Nyemak cerita. 

Menyanyi. 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : ARIAS 

Metode Pembelajaran : Tanya jawab, ceramah, diskusi 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

Tahapan 

Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran  

Alokasi 

Waktu 

Prakegiatan 

1. Salam 

2. Doa 

3. Presensi 

4. Siswa dengan bantuan guru 

mempersiapkan diri untuk 

menerima pelajaran, 

 4 menit 

1. Kegiatan 

awal 

1) Apersepsi: Guru mengajak siswa 

menyanyikan lagu “Menthok-

menthok” 

2) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Assurance 

 

 

 

Relevance 

5 menit 

2. Kegiatan 

Inti 

a. Eksplorasi 

3) Guru menceritakan cerita kancil 

dan keong. 

4) Siswa mendengarkan dengan 

seksama, lalu guru melakukan 

Tanya jawab. 

5) Berdasarkan cerita, guru 

menjelaskan tentang ciri-ciri dari 

kancil dan keong. 

Interest 

40 

menit 

b. Elaborasi 

6) Siswa berkelompok, tiap 

kelompok terdiri dari 2 orang 

siswa. 

7) Bersama teman kelompoknya, 

siswa diminta mendiskusikan 

lembar kerja yang diberikan 

Assessment 
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berupa pertanyaan berkaitan 

dengan cerita dan menebak nama 

hewan berdasarkan deskripsi 

yang diberikan. 

8) Guru membimbing siswa dengan 

mengamati dan memotivasi 

kelompok maupun anggota 

kelompok dalam mengerjakan 

tugas. 

9) Siswa mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

c. Konfirmasi 

10) Guru memberi umpan balik serta 

penguatan terhadap jawaban 

siswa. 

11) Guru bersama siswa mengadakan 

refleksi terhadap materi 

pembelajaran. 

3. Kegiatan 

penutup 

12) Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

13) Guru memberikan penghargaan 

bagi kelompok yang terbaik. 

14) Siswa diberi soal individu secara 

tertulis. 

15) Menutup pelajaran. 

Satisfaction 
20 

menit 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media : Gambar, LCD  

Sumber Belajar : 

1. Standar Isi, Permendiknas No 22 Tahun 2006 

2. Tim Pena Guru, 2010. Remen Basa Jawi SD/MI Kelas II. Jakarta: 

Erlangga. 

I. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes Awal  : ada 

b. Tes Proses  : ada 
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c. Tes Akhir  : ada 

2. Jenis Tes : 

a. Tes Awal  : Tanya jawab 

b. Tes Proses  : non tes (diskusi kelompok) 

c. Tes Akhir  : tes tertulis 

3. Bentuk Tes :  

a. Pilihan ganda 

b. Isian 

4. Instrumen Tes : 

a. Lembar kerja siswa 

b. Lembar tes 

 

Semarang, 5 Maret 2013 

  

Guru Kelas II B 

 

Neny Suryani, S.Pd. 

NIK. 04047 

Praktikan, 

 

Annisah Miftakhul Fajri 

NIM. 1401409072 
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Bacaan: 

Kancil Karo Keong 

 

Ing wayah sore, kancil mlaku-mlaku ana pinggire kali. 

Kancil ketemu keong sing lagi minggir saka jero kali. 

Kancil ngluruhi keong, “Kowe lagi ngapa, Ong?” 

“Aku lagi mentas saka kali. Ana apa, Cil?” 

“Apa kowe wani balapan mlayu karo aku?” 

“Ya, aku wani, Cil!” 

Kancil umuk lan sesumbar, “Apa kowe bisa ngalahake aku, Ong? Awakmu cilik, 

mlakumu ngleler ngono,” anggepe Kancil. 

Wis tekan wektune sing ditemtokake. Kancil karo keong wiwit balapan. 

Kancil mlayu nggendring, tanpa nolah-noleh. Kancil rumangsa wis adoh 

ninggalake keong. Aku mesthi menang pikire Kancil karo menggah-menggeh. 

Nanging, nyatane Kancil kalah. Amarga bareng tekan panggonan, keong wis 

tekan luwih dhisik. Keong menang amarga kancane akeh. 

 

Teks lagu ‘Menthok-Menthok’: 

Menthok-menthok tak kandhani 

Mung lakumu angisin-isini 

Mbok ya aja ngetok 

Aneng kandhang wae 

Enak-enak ngorok 

Ora nyambut gawe 

Menthok-menthok  

Mung lakumu  

Megal-megol gawe guyu 
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Lembar Kerja Siswa 

Kelompok:  

1. 

2. 

 

A. Isinana ceceg-ceceg ing crita ngisor iki kanthi pratitis miturut cerita sing 

dirungokake mau! 

 

Ing wayah sore, (1) ……. mlaku-mlaku ana pinggire (2)…….. Kancil ketemu 

(3) …..  sing lagi minggir saka jero kali. Kancil ngajak keong (4)…… Keong 

nyangguhi. Banjur Kancil nemtokake dina kanggo balapan. 

Dina sing ditemtokake teko. Kancil mlayu nggendring, tanpa nolah-noleh. 

Anak beruang rumangsa wis adoh ninggalake keong. Aku mesthi (5)…… 

pikire Kancil karo menggah-menggeh. 

Akhire Kancil (6)…….. Keong (7) ….. amarga akeh kancane. 

 

B. Batangen banjur tulisen batanganmu iku! 

1. Aku seneng ngisep madune kembang. Aku duwe swiwi loro kang katon 

werna-werni lan lucu. Kewan apa aku? 

2. Awakku gedhe banget. Aku duwe tlale lan gadhing. Mlakuku ora bisa 

rikat. Kewan apa aku? 

3. Aku duwe sikil cacah papat. Awakku sedhengan. Pakanku suket. Aku uga 

duwe sungu. Yen ngelih aku embek-embek. Aku kewan apa? 
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Soal Evaluasi 

Nama  : 

No. Urut : 

 

A. Wenehana tandha ping (X) aksara a, b, utawa c ing sangarepe wangsulan kang 

bener! Garapen kanthi jujur! 

1. Kewan sing sikile papat, duwe gadhing lan tlale diarani …. 

a. sapi 

b. jaran 

c. gajah 

2. Kewan iki seneng kembang. Yen diganggu ngentup. Kewan iki jenenge …. 

a. kupu 

b. tawon 

c. uler 

3. Ing ngisor iki sing kalebu tembang dolanan yaiku …. 

a. Padamu Negeri 

b. Menthok-menthok 

c. Indonesia Raya 

4. Sapa sing nantang balapan mlayu? 

a. keong 

b. sapi 

c. kancil 

5. Kewan sing seneng mangan lemud (nyamuk) yaiku …. 

a. cecak 

b. bebek 

c. sapi 

 

B. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener!  

1. Apa irah-irahan wacan sing dirungokake mau? 

2. Kepriye watake Kancil ing dongeng iku? 

3. Sapa sing akhire menang? Apa sebabe? 

4. Sebutna ciri-cirine kewan ing ngisor iki! 

a. Sapi 

b. Baya 

5. Sebutna 3 tembang dolanan miturut panemumu! 

 

 

 

 

 

Nilai: 
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Kunci Jawaban: 

Lembar Kerja Siswa 

A. 

1. Kancil  (skor 1) 

2. kali  (skor 1) 

3. Keong  (skor 1) 

4. balapan (skor 1) 

5. menang (skor 1) 

6. kalah  (skor 1) 

7. menang (skor 1) 

B. 

1. Kupu 

2. Gajah 

3. Wedhus 

(skor tiap nomor = 1)  

Skor maksimal= skor A+ skor B= 7+3=10 

Skor minimal= 0 

Nilai=  

 

 

 

 

 

 

 

Soal Evaluasi: 

A. 

1. c 

2. b 

3. b 

4. c 

5. a 

Skor maksimal= 5 

Skor minimal= 0 

Nilai=  
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B. 

1. Kancil karo keong   (skor 2) 

2. Gumedhe/sombong 

3. Keong, amarga keong duwe kanca akeh. 

4. a. Uripe ing dharat, duwe sikil papat, pakane suket utawa godhong-

godhongan (skor 2) 

b.Sikile ana papat, pakane dhaging, uripe biasane ing rawa utawa kali  

 (skor 2) 

5. jaranan, aku duwe pitik, kodhok ngorek      

 (skor 2) 

 

Skor maksimal= 10 

Skor minimal= 0 

Nilai=  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK  

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Tema   : Tolong Menolong 

Kelas/Semester  : II/2 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa, PKn 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

Bahasa Jawa 

5.  Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan melalui 

mendengarkan pesan, ungkapan, cerita, dongeng, atau percakapan sederhana. 

PKn 

4. Mengenal nilai-nilai Pancasila. 

B. Kompetensi Dasar 

Bahasa Jawa 

5.2. Mendengarkan cerita teman dengan cermat. 

PKn 

4.1. Mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan dan senang bekerja dalam 

kehidupan sehari-hari. 

C. Indikator 

Bahasa Jawa 

5.2.1. Menyimak cerita 

5.2.2. Menjelaskan isi cerita yang didengar. 

5.2.3. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan cerita yang didengar. 

PKn 

4.1.1. Menjelaskan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui peragaan boneka oleh guru, siswa dapat menyimak dengan baik 

cerita yang disampaikan guru. 



158 

 

 

2. Setelah dibacakan cerita menggunakan boneka, siswa dapat menjelaskan 

isi cerita dengan baik. 

3. Setelah dibacakan cerita menggunakan boneka, siswa dapat menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan cerita dengan baik. 

4. Melalui cerita, siswa dapat menjelaskan nilai kejujuran dalam kehidupan 

sehari-hari dengan baik. 

Karakter yang diharapkan: berani, kerjasama, percaya diri 

E. Materi Pokok 

Nyemak cerita. 

Hidup Jujur. 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : ARIAS 

Metode Pembelajaran : Tanya jawab, ceramah, diskusi 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Tahapan 

Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran  

Alokasi 

Waktu 

Prakegiatan 

1. Salam 

2. Doa 

3. Presensi 

4. Siswa dengan bantuan guru 

mempersiapkan diri untuk 

menerima pelajaran, 

 4 menit 

1. Kegiatan 

awal 

1) Apersepsi: ”Sapa sing wis pernah 

krungu cerita sapi karo baya?” 

 

 

2) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Assurance 

 

 

 

Relevance 

5 menit 

2. Kegiatan 

Inti 

a. Eksplorasi 

3) Guru menceritakan dongeng 

anak beruang menggunakan 

boneka. 

4) Siswa mendengarkan dengan 

seksama, lalu guru melakukan 

Tanya jawab. 

 
40 

menit 

b. Elaborasi 

5) Siswa berkelompok, tiap 

Interest  
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kelompok terdiri dari 2 orang 

siswa. 

6) Bersama teman kelompoknya, 

siswa diminta menceritakan 

kembali isi cerita anak 

beruang, baya lan sapi yang 

didengarnya tadi. 

7) Guru membimbing siswa 

dengan mengamati dan 

memotivasi kelompok maupun 

anggota kelompok dalam 

mengerjakan tugas. 

8) Siswa mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessment 

c. Konfirmasi 

9) Guru memberi umpan balik 

serta penguatan terhadap 

jawaban siswa. 

10) Guru bersama siswa 

mengadakan refleksi terhadap 

materi pembelajaran. 

3. Kegiatan 

penutup 

11) Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

12) Guru memberikan penghargaan 

bagi kelompok yang terbaik. 

13) Siswa diberi soal individu secara 

tertulis. 

14) Menutup pelajaran. 

Satisfaction 
20 

menit 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media : Gambar, LCD, boneka  

Sumber Belajar : 

1. Standar Isi, Permendiknas No 22 Tahun 2006 

2. Tim Pena Guru, 2010. Remen Basa Jawi SD/MI Kelas II. Jakarta: 

Erlangga. 

3. Mulyanto, Agus Sri, dkk. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan 2 Untuk 

Sd/Mi Kelas II. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 
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I. Penilaian 

2. Prosedur tes 

a. Tes Awal  : ada 

b. Tes Proses  : ada 

c. Tes Akhir  : ada 

2. Jenis Tes : 

a. Tes Awal  : Tanya jawab 

b. Tes Proses  : non tes (diskusi kelompok) 

c. Tes Akhir  : tes tertulis 

3. Bentuk Tes :  

a. Isian 

4. Instrumen Tes : 

a. Lembar kerja siswa 

b. Lembar tes 

 

Semarang, 15 Maret 2013 

  

 

Guru Kelas II B 

 

Neny Suryani, S.Pd. 

NIK. 04047 

Praktikan, 

 

Annisah Miftakhul Fajri 

NIM. 1401409072 
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Bacaan : 

 

Anak Beruang, Baya lan Sapi 

Ing pinggir kali gedhe pinggir alas, ana baya ketindhihan kayu gedhe 

kang ambruk. Baya bengok-bengok njaluk tulung. 

Kacarita ana sapi liwat. Sapi welas marang baya. nanging sapi ora wani 

nulungi. Awit wedi karo baya, kuwatir yen dimangsa. Sapi gelem nulungi angger 

baya janji menawa yen wis ditulungi ora bakal nyakot sapi. Baya nyangguhi 

panjaluke sapi. Kayu kang nindhihi baya disundhang nganngo sungune sapi. 

Kayune bisa ginggang saka awake baya. Baya banjur bisa mlaku. 

Nanging baya banjur nyakot punuke sapi. Sapi bengok-bengok, nanging 

baya tetp nyakot ora gelem ngeculake. Baya kandha jare luwe banget. Krungu 

swara bengok-bengok, Anak beruang nyedhaki. Anak beruang takon marang sapi 

apa sebabe. Sapi nyaritakake lelakone, saka wiwitan tekan pungkasane. 

Ambekane ngangsur-angsur, ngampet lara. 

Anak beruang uga takon marang baya, apa bener kandhane sapi. Baya 

kepekso nguculake olehe nyakot sapi, kandhane yen omongane sapi goroh. 

Anak beruang nuli kandha, supaya sapi mbalekake bae kayu sing 

tumumpanging awake baya. Anak beruang arep weruh sanyatane, supaya bisa 

netepake sapa sing bener lan sing luput. Baya dikon anak beruang turon ing 

panggonane mau. Baya wiwitane wegah, nanging suwe-suwe manut kandhane 

anak beruang. Sapi age-age ngangkat kayu nganggo sungune, ditumpangake 

maneh ing gegere baya. Wekasane anak beruang banjur ngajak sapi lungo sakas 

kono. Baya njaluk tulung ora direwes. 
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Lembar Kerja Siswa 

 

Wangsulana pitakon ing ngisor iki! 

1. Sapa sing ketindhihan kayu gedhe kang ambruk? 

2. Baya banjur kepriye? 

3. Sapa sing welas marang baya? 

4. Wekasan sapi mitulungi, marga baya janji kepriye? 

5. Nanging baya ora netepi janji, malah banjur ngapa marang sapi? 

6. Sapa sing teka bareng sapi bengok-bengok? 

7. Anak beruang banjur takon sapi. Sapi carita. Baya ngarani kepriye marang 

ceritane sapi? 

8. Anak beruang banjur akon sapi ngapa? 

9. Baya dikon turon ana panggonane lawas kepriye? 

10. Bareng baya wis ketindhihan kayu maneh anak beruang lan sapi banjur 

kepriye? 
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Soal Evaluasi 

Nama  : 

No. Urut : 

Bacaan: 

Wacanen cerita ing ngisor iki, banjur garapen soal ing ngisore! 

Ing pinggir kali gedhe pinggir alas, ana baya ketindhihan kayu gedhe kang 

ambruk. Baya bengok-bengok njaluk tulung marang sapi kang liwat. Sapi gelem 

nulungi angger baya janji menawa yen wis ditulungi ora bakal nyakot sapi. Baya 

nyangguhi panjaluke sapi. Kayu kang nindhihi baya disundhang nganggo sungune 

sapi. Kayune bisa ginggang saka awake baya. Baya banjur bisa mlaku. 

Baya banjur nyakot punuke sapi. Sapi bengok-bengok, Krungu swara bengok-

bengok, Anak beruang nyedhaki. Anak beruang takon marang sapi apa sebabe. 

Sapi nyaritakake lelakone, saka wiwitan tekan pungkasane. Ambekane ngangsur-

angsur, ngampet lara. 

Anak beruang uga takon marang baya, apa bener kandhane sapi. Baya kepekso 

nguculake olehe nyakot sapi, kandhane yen omongane sapi goroh. 

Anak beruang nuli kandha, supaya sapi mbalekake bae kayu sing tumumpang ing 

awake baya. Anak beruang arep weruh sanyatane, supaya bisa netepake sapa sing 

bener lan sing luput. Baya dikon anak beruang turon ing panggonane mau. Baya 

wiwitane wegah, nanging suwe-suwe manut kandhane anak beruang. Sapi age-age 

ngangkat kayu nganggo sungune, ditumpangake maneh ing gegere baya. 

Wekasane anak beruang banjur ngajak sapi lungo saka kono. Baya njaluk tulung 

ora direwes. 

 

A. Wangsulana pitakon ing ngisor iki! 

1. Apa irah-irahan kang cocok kanggo wacan ing dhuwur? 

2. Ana ngendi kadadean cerita iku? 

3. Sapa wae kang ana ing cerita iku? 

4. Sapa sing nulungi baya? 

5. Kepriye watake baya? 

6. Baya njaluk tulung ora direwes. Apa tegese ‘direwes’? 

7. Kepriye akhir cerita ing dhuwur? 

8. Ceritakna maneh dongeng ing dhuwur nganggo basamu dewe! 

9. Menawa duwe luput dening wong liya kudu njaluk ngapura. Apa tegese 

‘luput’ iku? 

10. Gawea ukara nganggo tembung ‘nulungi’! 

 

 

 

 

 

 

Nilai: 
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Kunci Jawaban: 

1. Baya 

2. njaluk tulung 

3. Sapi 

4. ora mangan/nyakot sapi 

5. nyakot sapi 

6. anak beruang 

7. omongane sapi goroh/salah 

8. sapi mbalekake kayu sing tumumpang ing awake baya 

9. wegah 

10. lungo ninggalake baya 

 

Skor maksimal= 10 

Skor minimal= 0 

Nilai=  

 

Soal evaluasi 

1. Anak Beruang, Baya lan Sapi 

2. Pinggir kali gedhe pinggir alas 

3. baya, anak beruang, sapi 

4. sapi 

5. ora netepi janji, seneng ngapusi, licik 

6. digagas 

7. anak beruang lan sapi ninggalake baya kang bubar ditindhihi kayu. Baya 

njaluk tulung nanging ora digagas. akhire baya mati. 

8. Ana baya sing ketidhihan kayu ing pinggir kali. Sapi nulungi baya, nanging 

malah dicokot punuke karo baya. Anak beruang weruh banjur nulungi sapi. 

Sapi di akon anak beruang nindhihi baya nganggo kayu ing panggonane 

lawas banjur ninggalake baya. Baya njaluk tulung nanging ora direwes. 

9. salah 

10. Intan nulungi Rudi kang tiba saka pit. 
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Skor maksimal= 10 

Skor minimal= 0 

Nilai=  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

SIKLUS III 

 

Satuan Pendidikan : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Tema   : Kesehatan 

Kelas/Semester : II/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa, SBK 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

 

A. Standar Kompetensi 

Bahasa Jawa 

5.  Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan melalui 

mendengarkan pesan, ungkapan, cerita, dongeng, atau percakapan sederhana. 

SBK 

11. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

B. Kompetensi Dasar 

Bahasa Jawa 

5.3.  Mendengarkan cerita teman dengan cermat. 

SBK 

11.3. Menyanyikan lagu wajib dan lagu anak dengan atau tanpa iringan 

sederhana. 

C. Indikator 

Bahasa Jawa 

5.3.1. Menyimak cerita 

5.3.2. Menceritakan kembali cerita yang didengar dengan bahasa sendiri. 

SBK 

11.3.1 Menyanyikan lagu anak. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menyimak cerita yang 

disampaikan guru dengan seksama. 

2. Setelah dibacakan cerita oleh  guru dengan bantuan boneka, siswa dapat 

menceritakan kembali cerita yang didengar dengan baik. 
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3. Melalui contoh , siswa dapat menyanyikan lagu anak dengan baik. 

Karakter yang diharapkan: berani, kerjasama, percaya diri 

E. Materi Pokok 

Nyemak cerita. 

Menyanyi. 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : ARIAS 

Metode Pembelajaran : Tanya jawab, ceramah, diskusi 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Tahapan 

Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran  

Alokasi 

Waktu 

Prakegiatan 

1. Salam 

2. Doa 

3. Presensi 

4. Siswa dengan bantuan guru 

mempersiapkan diri untuk menerima 

pelajaran, 

 4 menit 

1. Kegiatan 

awal 

1) Apersepsi: Guru mengajak siswa 

untuk menyanyikan lagu “Aku Anak 

Sehat” yang sudah diubah liriknya. 

Aku bocah sehat 

Awakku kuat 

Amarga ibuku sregep lan cermat 

Wektu aku cilik 

Ibu wenehi ASI, panganan bergizi 

lan imunisasi 

Bobot awakku mesthi ditimbang 

Posyandu ngenteni tiap wektu 

Menawa aku diare 

Ibu mesthi waspada 

Pitulungan oralit 

Sampun siap sedia 

“Bocah-bocah, kajaba mangan 

sing bergizi, carane jaga kesehatan 

apa?” “Apa akibate menawa ora 

mangan sing bergizi? misale wae 

jajan sembarangan.” 

2) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Assurance 

 

 

 

Relevance 

5 menit 
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2. Kegiatan 

Inti 

a) Eksplorasi 

2) Guru menceritakan cerita “Jajan 

Sembarangan”. 

3) Siswa mendengarkan dengan 

seksama, lalu guru melakukan 

Tanya jawab. 

Interest 

40 

menit 

b) Elaborasi 

5) Siswa berkelompok, tiap 

kelompok terdiri dari 2 orang 

siswa. 

6) Bersama teman kelompoknya, 

siswa diminta menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru 

pada lembar kerja siswa. 

7) Guru membimbing siswa dengan 

mengamati dan memotivasi 

kelompok maupun anggota 

kelompok dalam mengerjakan 

tugas. 

8) Siswa mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

Assessment 

c) Konfirmasi 

9) Guru memberi umpan balik serta 

penguatan terhadap jawaban siswa. 

10) Guru bersama siswa mengadakan 

refleksi terhadap materi 

pembelajaran. 

3. Kegiatan 

penutup 

11) Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. 

12) Guru memberikan penghargaan bagi 

kelompok yang terbaik. 

13) Siswa diberi soal individu secara 

tertulis. 

14) Menutup pelajaran. 

Satisfaction 
20 

menit 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media : powerpoint, LCD 

Sumber Belajar : 

1. Standar Isi, Permendiknas No 22 Tahun 2006 
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2. Tim Pena Guru, 2010. Remen Basa Jawi SD/MI Kelas II. Jakarta: 

Erlangga. 

I. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes Awal  : ada 

b. Tes Proses  : ada 

c. Tes Akhir  : ada 

2. Jenis Tes : 

a. Tes Awal  : Tanya jawab 

b. Tes Proses  : non tes (diskusi kelompok) 

c. Tes Akhir  : tes tertulis 

3. Bentuk Tes :  

Isian 

4. Instrumen Tes : 

a. Lembar kerja siswa 

b. Lembar tes 

Semarang, 19 Maret 2013 

Guru Kelas II B 

 

Neny Suryani, S.Pd. 

NIK. 04047 

Praktikan, 

 

Annisah Miftakhul Fajri 

NIM. 1401409072 
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Bacaan: 

 

Jajan Sembarangan 

Awan iki hawane panas banget. 

Kaya biasane, Ipin lan Upin mulih sekolah bareng. 

“Pin, hawane ki panas tenan yo?” 

“Lha matahari ne wae ana ing dhuwur awake dewe. Dadi yo panas banget. Persis 

kaya sing diterangke bu guru mau.” 

“Aku ngelak banget ki.” 

Ing pinggir dalan ana wong dodol semangka karo es, nanging buahe ora ditutupi. 

“Wah, pas banget ana wong adol semangka karo es. Mesthi seger banget.” 

“Aja Pin. Ndelengen kae akeh lalere.” 

“Nanging aku pengen banget ki, Upin.” 

“Mengko kowe loro weteng lho.” 

“ Ora-ora. Aku mung tuku siji wae. Kowe ra tuku?” 

“Ora. Sedhelok maneh tekan ngomah. Luwih becik aku mangan ning omah wae.” 

Sorene, Upin ngajak Ipin dolanan. 

“Ipin, ayo dolanan ing latar.” 

“Aduh, wetengku lara banget.” 

“Mesti amarga mangan semangka sing ra ditutupi mau. Tak aturke mbak Ros ya” 

“Mengko aku di seneni mbak Ros. Wis ra usah, mengko mari dewe. ” 

Mbak Ros metu saka ngomah banjur marani Ipin lan Upin ing latar. 

“Kowe ngapa Ipin? Wetengmu ngapa?.” 

“Sakit mbak, kala siang, Ipin tumbas semangka ingkang mboten ditutupi.” Ature 

Upin. 

“Mulane, nek jajan ki aja sembarang. Diamati dhisik kahanane kepriye, resik ora. 

Nek reget yo ora usah tuku ana kono.” 

“Inggih mbak.” 

Mbak Ros ngajak Ipin priksa ing puskesmas. Ipin kapok jajan sembarangan. Ipin 

janji ora bakal jajan sembarangan maneh. 
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Lembar Kerja Siswa 

Nama  : 

No. Urut : 

 

Ceritakna maneh cerita “Jajan Sembarang” nganggo basamu dhewe! Tulisen 

nganggo huruf tegak sambung! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai: 
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Soal Evaluasi 

Nama  :  

No. Urut : 

 

A. Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis! 

1. Apa irah-irahan wacan sing dirungokne mau? 

2. Kepriye hawane ing wayah awan? 

3. Ana ing ngendi matahari wayah awan? 

4. Kenapa Ipin wetenge lara? 

5. Apa ngendikane mbak Ros marang Ipin? 

B. Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis! 

1. Lengkapana ukara ing ngisor iki! 

a. Srengenge jumbedhul saka sisih … lan angslup ing sisih …. 

b. Pakdhe mundhut obat wonten apotik. Aku … obat ing apotik. 

2. Tulisen jejeg sambung! 

a. Simbah gerah waja. 

 

 

 

b. Bagas tuku obat ana ing apotik. 

 

 

 

 

  

3. Gawea ukara nganggo tembung “padharan” migunakake basa krama kang 

bener!(padharan=weteng) 

4. Kepriye carane jaga kesehatan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai: 
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Kunci Jawaban: 

Soal Evaluasi: 

A.  

1. Jajan Sembarangan 

2. hawane panas banget 

3. ana ing dhuwur sirah 

4. amarga tuku semangka lan es kang dirubung laler ing pinggir dalan 

5. menawa jajan mboten pareng jajan sembarangan 

 (masing-masing nomor memiliki skor 1) 

 

B. 

1. a. Wetan, Kulon 

b. tuku      (skor 2) 

2. a.  

 

 

b.  

 

 

 

(skor 2) 

3. Bapak gerah padharan.     (skor 2) 

4. Olahraga, mangan teratur lan ngaso kang cukup (skor 2) 

 

Skor maksimal= skor A+ skor B = 5 + 8 =13 

Skor minimal= 0 

Nilai=  
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

Siklus I 

 

Nama Guru  : Annisah Miftakhul Fajri 

Nama SD  : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Kelas   : IIB 

Konsep  : Keterampilan menyimak 

Hari / Tanggal  : Selasa, 5 Maret 2013 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () sesuai dengan indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tampak 1, skor 1 

b. Jika deskriptor tampak 2, skor 2. 

c. Jika deskriptor tampak 3, skor 3. 

d. Jika deskriptor tampak 4, skor 4. 

2. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

No 

 

Indikator Deskriptor 
Check 

() 

Skor 

1. Mempersiapkan 

siswa untuk belajar 

dengan model 

pembelajaran 

ARIAS  

a. menyiapkan alat dan bahan 

pembelajaran 

b. mengkondisikan siswa untuk 

duduk dengan rapi 

c. memimpin berdoa 

d. mengecek kehadiran siswa 

 
 

 
 

 

 

4 

2. Membuka 

pelajaran  

a. Menarik perhatian siswa dengan 

interaksi yang bervariasi. 

b. Melakukan apersepsi. 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

d. Memotivasi siswa pada awal 

pembelajaran. 

 

 

 

 
 

2 

3.  Mengajukan 

pertanyaan 

a. Pertanyaan diberikan secara merata 

kepada siswa. 

b. Memberi waktu yang cukup 

kepada siswa untuk berpikir 

sebelum menjawab pertanyaan. 

c. Pertanyaan disampaikan secara 

jelas dan mudah dipahami. 

d. Memberi respon yang baik atas 

 
 

 

 

 

 
 

3 
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jawaban siswa.  
 

4.  Menggunakan 

media 

pembelajaran 

sesuai fungsinya  

a. Guru menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan siswa 

b. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang menarik bagi 

siswa 

c. Media pembelajaran dapat 

membantu siswa memahami materi 

d. Guru menguasai cara 

menggunakan media dengan baik 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2 

5. Membimbing siswa 

dalam 

berkelompok 

a. Guru membimbing siswa untuk 

berkelompok. 

b. Guru membimbing siswa yang 

tidak mau berkelompok. 

c. Guru membagikan LKS 

berdasarkan kelompok. 

d. Guru membimbing siswa untuk 

siap mengerjakan tugas bersama  

kelompoknya. 

 
 

 

 

 
 

 
 

3 

6.  Membimbing siswa 

dalam berdiskusi 

a. Guru menjelaskan agar tugas 

dikerjakan secara berkelompok 

terutama bagi siswa yang suka 

bekerja sendiri. 

b. Guru menjelaskan tugas yang 

diberikan.  

c. Guru mengarahkan tiap kelompok 

untuk bekerjasama. 

d. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengeksplor 

lebih pengetahuannya. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

3 

7. Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

a. Guru membimbing siswa untuk 

menuliskan hasil diskusi. 

b. Guru meminta masing-masing 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 

c. Guru mengarahkan kelompok yang 

lain untuk menyampaikan 

pendapat jika memiliki hasil 

diskusi yang berbeda. 

d. Guru membimbing siswa untuk 

bisa menerima jawaban yang tepat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

8. Mengelola kelas  a. Membagi perhatian kepada semua 

siswa. 

b. Memberi petunjuk-petunjuk yang 

jelas. 

c. Merespon pertanyaan siswa. 

 

 

 
 

 

2 
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d. Menunjukkan sikap tanggap.  

9. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

a. Memberikan penguatan secara 

verbal. 

b. Memberikan penguatan secara 

gestural. 

c. Memberikan reward/penghargaan 

kepada kelompok terbaik. 

d. Memberi kesempatan siswa untuk 

membantu teman yang merasa 

kesulitan 

 
 

 
 

 

 

 

2 

10. Menutup pelajaran a. Membimbing siswa dalam 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

b. Memberi komentar pemahaman 

siswa. 

c. Guru memberikan evaluasi 

d. Memberikan tindak lanjut berupa 

saran agar siswa mengingat materi 

yang telah dipelajari. 

 
 

 
 

 
 

 

 

3 

Jumlah Skor 28 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru Baik 

 

Semarang, 5 Maret 2013  

 Pengamat, 

 

 

 

Neny Suryani, S.Pd. 

NIK. 04047 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

Siklus II 

 

Nama Guru  : Annisah Miftakhul Fajri 

Nama SD  : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Kelas   : IIB 

Konsep  : Keterampilan menyimak 

Hari / Tanggal  : Jumat, 15 Maret 2013  

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () sesuai dengan indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tampak 1, skor 1 

b. Jika deskriptor tampak 2, skor 2. 

c. Jika deskriptor tampak 3, skor 3. 

d. Jika deskriptor tampak 4, skor 4. 

2. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

No 

 

Indikator Deskriptor 
Check 

() 

Skor 

1. Mempersiapkan 

siswa untuk belajar 

dengan model 

pembelajaran 

ARIAS  

a. menyiapkan alat dan bahan 

pembelajaran 

b. mengkondisikan siswa untuk 

duduk dengan rapi 

c. memimpin berdoa 

d. mengecek kehadiran siswa 

 
 

 
 

 

 

4 

2. Membuka 

pelajaran  

a. Menarik perhatian siswa dengan 

interaksi yang bervariasi. 

b. Melakukan apersepsi. 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

d. Memotivasi siswa pada awal 

pembelajaran. 

 
 

 

 
 

3 

3.  Mengajukan 

pertanyaan 

a. Pertanyaan diberikan secara merata 

kepada siswa. 

b. Memberi waktu yang cukup 

kepada siswa untuk berpikir 

sebelum menjawab pertanyaan. 

c. Pertanyaan disampaikan secara 

jelas dan mudah dipahami. 

d. Memberi respon yang baik atas 

 
 

 

 

 

 
 

3 
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jawaban siswa.  
 

4.  Menggunakan 

media 

pembelajaran 

sesuai fungsinya  

a. Guru menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan siswa 

b. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang menarik bagi 

siswa 

c. Media pembelajaran dapat 

membantu siswa memahami materi 

d. Guru menguasai cara 

menggunakan media dengan baik 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3 

5. Membimbing siswa 

dalam 

berkelompok 

a. Guru membimbing siswa untuk 

berkelompok. 

b. Guru membimbing siswa yang 

tidak mau berkelompok. 

c. Guru membagikan LKS 

berdasarkan kelompok. 

d. Guru membimbing siswa untuk 

siap mengerjakan tugas bersama  

kelompoknya. 

 
 

 
 

 
 

 

4 

6.  Membimbing siswa 

dalam berdiskusi 

a. Guru menjelaskan agar tugas 

dikerjakan secara berkelompok 

terutama bagi siswa yang suka 

bekerja sendiri. 

b. Guru menjelaskan tugas yang 

diberikan.  

c. Guru mengarahkan tiap kelompok 

untuk bekerjasama. 

d. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengeksplor 

lebih pengetahuannya. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

3 

7. Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

a. Guru membimbing siswa untuk 

menuliskan hasil diskusi. 

b. Guru meminta masing-masing 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 

c. Guru mengarahkan kelompok yang 

lain untuk menyampaikan 

pendapat jika memiliki hasil 

diskusi yang berbeda. 

d. Guru membimbing siswa untuk 

bisa menerima jawaban yang tepat. 

 
 

 

 

 

 

 

2 

8. Mengelola kelas  a. Membagi perhatian kepada semua 

siswa. 

b. Memberi petunjuk-petunjuk yang 

jelas. 

c. Merespon pertanyaan siswa. 

 

 

 
 

 

2 
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d. Menunjukkan sikap tanggap.  

9. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

a. Memberikan penguatan secara 

verbal. 

b. Memberikan penguatan secara 

gestural. 

c. Memberikan reward/penghargaan 

kepada kelompok terbaik. 

d. Memberi kesempatan siswa untuk 

membantu teman yang merasa 

kesulitan 

 
 

 
 

 3 

10. Menutup pelajaran a. Membimbing siswa dalam 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

b. Memberi komentar pemahaman 

siswa. 

c. Guru memberikan evaluasi 

d. Memberikan tindak lanjut berupa 

saran agar siswa mengingat materi 

yang telah dipelajari. 

 
 

 
 

 
 

3 

Jumlah Skor 30 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru Baik 

 

Semarang, 15 Maret 2013  

 Pengamat, 

 

 

 

Neny Suryani, S.Pd. 

NIK. 04047 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

Siklus III 

 

Nama Guru  : Annisah Miftakhul Fajri 

Nama SD  : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Kelas   : IIB 

Konsep  : Keterampilan menyimak 

Hari / Tanggal  : Selasa, 19 Maret 2013 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () sesuai dengan indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tampak 1, skor 1 

b. Jika deskriptor tampak 2, skor 2. 

c. Jika deskriptor tampak 3, skor 3. 

d. Jika deskriptor tampak 4, skor 4. 

2. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

No 

 

Indikator Deskriptor 
Check 

() 

Skor 

1. Mempersiapkan 

siswa untuk belajar 

dengan model 

pembelajaran 

ARIAS  

a. menyiapkan alat dan bahan 

pembelajaran 

b. mengkondisikan siswa untuk 

duduk dengan rapi 

c. memimpin berdoa 

d. mengecek kehadiran siswa 

 
 

 
 

 

 

4 

2. Membuka 

pelajaran  

a. Menarik perhatian siswa dengan 

interaksi yang bervariasi. 

b. Melakukan apersepsi. 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

d. Memotivasi siswa pada awal 

pembelajaran. 

 
 

 

 
 

 

4 

3.  Mengajukan 

pertanyaan 

a. Pertanyaan diberikan secara merata 

kepada siswa. 

b. Memberi waktu yang cukup 

kepada siswa untuk berpikir 

sebelum menjawab pertanyaan. 

c. Pertanyaan disampaikan secara 

jelas dan mudah dipahami. 

d. Memberi respon yang baik atas 

 
 

 
 

 

 

 

4 
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jawaban siswa. 

4.  Menggunakan 

media 

pembelajaran 

sesuai fungsinya  

a. Guru menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan siswa 

b. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang menarik bagi 

siswa 

c. Media pembelajaran dapat 

membantu siswa memahami materi 

d. Guru menguasai cara 

menggunakan media dengan baik 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 

5. Membimbing siswa 

dalam 

berkelompok 

a. Guru membimbing siswa untuk 

berkelompok. 

b. Guru membimbing siswa yang 

tidak mau berkelompok. 

c. Guru membagikan LKS 

berdasarkan kelompok. 

d. Guru membimbing siswa untuk 

siap mengerjakan tugas bersama  

kelompoknya. 

 
 

 
 

 
 

 

4 

6.  Membimbing siswa 

dalam berdiskusi 

a. Guru menjelaskan agar tugas 

dikerjakan secara berkelompok 

terutama bagi siswa yang suka 

bekerja sendiri. 

b. Guru menjelaskan tugas yang 

diberikan.  

c. Guru mengarahkan tiap kelompok 

untuk bekerjasama. 

d. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengeksplor 

lebih pengetahuannya. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

4 

7. Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

a. Guru membimbing siswa untuk 

menuliskan hasil diskusi. 

b. Guru meminta masing-masing 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 

c. Guru mengarahkan kelompok yang 

lain untuk menyampaikan 

pendapat jika memiliki hasil 

diskusi yang berbeda. 

d. Guru membimbing siswa untuk 

bisa menerima jawaban yang tepat. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

3 

8. Mengelola kelas  a. Membagi perhatian kepada semua 

siswa. 

b. Memberi petunjuk-petunjuk yang 

jelas. 

c. Merespon pertanyaan siswa. 

d. Menunjukkan sikap tanggap. 

 

 

 
 

 

 

3 
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9. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

a. Memberikan penguatan secara 

verbal. 

b. Memberikan penguatan secara 

gestural. 

c. Memberikan reward/penghargaan 

kepada kelompok terbaik. 

d. Memberi kesmpatan siswa untuk 

membantu teman yang merasa 

kesulitan 

 
 

 
 

 
 

 

4 

10. Menutup pelajaran a. Membimbing siswa dalam 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

b. Memberi komentar pemahaman 

siswa. 

c. Guru memberikan evaluasi 

d. Memberikan tindak lanjut berupa 

saran agar siswa mengingat materi 

yang telah dipelajari. 

 
 

 
 

 

 

4 

Jumlah Skor 38 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 
Sangat 

Baik 

 

Semarang, 19 Maret 2013  

 Pengamat, 

 

 

 

Neny Suryani, S.Pd. 

NIK. 04047 
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Data Skor Rata-Rata Aktivitas Siswa Siklus I 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

Skor 

Siswa 

Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  AAH 3 4 2 2 3 2 4 3 2 25 Baik 

2. ACD 4 3 2 2 3 2 4 4 2 26 Baik 

3. 
FW 4 4 3 3 4 3 4 4 3 32 

Sangat 

Baik 

4. FSA 3 2 2 2 2 2 3 3 2 21 Cukup 

5. FHE 3 3 2 3 2 2 3 4 2 24 Baik 

6. IWA 4 2 3 2 3 2 4 4 2 26 Baik 

7. KIC 4 3 3 2 3 2 3 4 2 26 Baik 

8. LI 4 3 2 3 2 2 3 3 3 25 Baik 

9. MMA 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 Cukup 

10. MRA 2 2 2 3 2 2 3 2 2 20 Cukup 

11. OAR 4 3 3 3 3 2 3 2 2 25 Baik 

12. RMK 4 4 3 2 2 2 4 4 3 28 Baik 

Jumlah 

Skor 
41 35 29 29 31 25 41 39 27 297 

Baik 

Rata-rata 3.4 3 2.4 2.4 2.6 2.1 3.4 3.3 2.3 24.8 
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Data Skor Rata-Rata Aktivitas Siswa Siklus II 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

Skor 

Siswa 

Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. AAH 3 4 3 2 3 2 4 3 3 27 Baik 

2. ACD 4 4 3 3 3 2 4 4 3 30 Baik 

3. FW 4 4 3 2 4 3 4 4 3 31 
Sangat 

Baik 

4. FSA 4 3 2 2 3 2 3 3 2 24 Baik 

5. FHE 3 3 2 3 3 2 3 4 2 25 Baik 

6. IWA 4 3 3 3 3 2 4 4 2 28 Baik 

7. KIC 4 3 3 2 3 2 3 4 2 26 Baik 

8. LI 4 3 3 3 3 2 3 3 3 27 Baik 

9. MMA 3 3 2 2 2 2 3 3 2 22 Cukup 

10. MRA 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25 Baik 

11. OAR 4 3 3 3 3 2 3 3 2 26 Baik 

12. RMK 4 4 3 2 3 2 4 4 3 29 Baik 

Jumlah Skor 44 39 33 30 36 26 41 42 29 320 
Baik 

Rata-rata 3.7 3.3 2.8 2.5 3 2.2 3.4 3.5 2.4 26.7 
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Data Skor Rata-Rata Aktivitas Siswa Siklus III 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

Skor 

Siswa 

Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. AAH 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 
Sangat 

Baik 

2. ACD 4 4 3 3 4 3 4 4 3 32 
Sangat 

Baik 

3. FW 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
Sangat 

Baik 

4. FSA 4 4 3 3 4 2 3 3 2 28 Baik 

5. FHE 4 4 3 2 4 3 4 4 2 30 Baik 

6. IWA 4 3 4 3 4 3 4 4 3 32 
Sangat 

Baik 

7. KIC 4 4 4 3 4 3 4 4 3 33 
Sangat 

Baik 

8. LI 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
Sangat 

Baik 

9. MMA 4 3 3 2 3 2 3 2 2 24 Baik 

10. MRA 3 4 4 3 4 3 4 3 3 31 
Sangat 

Baik 

11. OAR 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33 
Sangat 

Baik 

12. RMK 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
Sangat 

Baik 

Jumlah Skor 47 46 42 36 47 37 46 44 38 383 Sangat 

Baik Rata-rata 3.9 3.8 3.5 3 3.9 3.1 3.8 3.7 3.2 31.9 
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Hasil Belajar Siklus I 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : IIB/2 

Hari/Tanggal  : Selasa, 5 Maret 2013 

No Nama Siswa Nilai Kriteria 

1 AAH 82 Tuntas 

2 APH 81 Tuntas 

3 ARR 79 Tuntas 

4 ADHP 69 Tidak Tuntas 

5 ACD 80 Tuntas 

6 AFS 87 Tuntas 

7 BTA 72 Tuntas 

8 BAA 82 Tuntas 

9 DSRP 89 Tuntas 

10 FW 93 Tuntas 

11 FSA 66 Tidak Tuntas 

12 FHE 71 Tuntas 

13 HRA 69 Tidak Tuntas 

14 IWA 78 Tuntas 

15 JYAP 90 Tuntas 

16 KIC 79 Tuntas 

17 KKW 89 Tuntas 

18 LI 90 Tuntas 

19 MAG 67 Tidak Tuntas 

20 MIH 78 Tuntas 

21 MHH 78 Tuntas 

22 MMA 64 Tidak Tuntas 

23 MRAL 67 Tidak Tuntas 

24 MRA 63 Tidak Tuntas 

25 MYTH 69 Tidak Tuntas 

26 NNT 82 Tuntas 

27 NRLN 76 Tuntas 

28 NTR 72 Tuntas 

29 OAR 76 Tuntas 

30 PSA 69 Tidak Tuntas 

31 RAP 79 Tuntas 

32 RPI 87 Tuntas 

33 RMK 74 Tuntas 

34 RDM 72 Tuntas 

35 RI 69 Tidak Tuntas 
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36 SAM 77 Tuntas 

37 YFA 67 Tidak Tuntas 

38 GALPK 66 Tidak Tuntas 

Jumlah 2898 

 Rata-rata 76.26316 

 Persentase 68.42% 

 Nilai Tertinggi 93 

 Nilai terendah 63 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

 

Hasil Belajar Siklus II 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : IIB/2 

Hari/Tanggal  : Jumat, 15 Maret 2013 

No Nama Siswa Nilai Kriteria 

1 AAH 78 Tuntas 

2 APH 70 Tuntas 

3 ARR 85 Tuntas 

4 ADHP 68 Tidak Tuntas 

5 ACD 73 Tuntas 

6 AFS 78 Tuntas 

7 BTA 73 Tuntas 

8 BAA 73 Tuntas 

9 DSRP 88 Tuntas 

10 FW 95 Tuntas 

11 FSA 75 Tuntas 

12 FHE 70 Tuntas 

13 HRA 63 Tidak Tuntas 

14 IWA 85 Tuntas 

15 JYAP 70 Tuntas 

16 KIC 93 Tuntas 

17 KKW 93 Tuntas 

18 LI 83 Tuntas 

19 MAG 73 Tuntas 

20 MIH 95 Tuntas 

21 MHH 78 Tuntas 

22 MMA 70 Tuntas 

23 MRAL 60 Tidak Tuntas 

24 MRA 69 Tidak Tuntas 

25 MYTH 88 Tuntas 

26 NNT 70 Tuntas 

27 NRLN 78 Tuntas 

28 NTR 90 Tuntas 

29 OAR 83 Tuntas 

30 PSA 70 Tuntas 

31 RAP 73 Tuntas 

32 RPI 83 Tuntas 

33 RMK 80 Tuntas 

34 RDM 73 Tuntas 

35 RI 70 Tuntas 

36 SAM 73 Tuntas 

37 YFA 75 Tuntas 
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38 GALPK 70 Tuntas 

Jumlah 2934 
 

Rata-rata 77.21053 
 

Persentase 89.47% 
 

Nilai Tertinggi 95 
 

Nilai Terendah 60 
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Hasil Belajar Siklus III 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : IIB/2 

Hari/Tanggal  : Selasa, 19 Maret 2013 

No Nama Siswa Nilai Kriteria 

1 AAH 90 Tuntas 

2 APH 88 Tuntas 

3 ARR 95 Tuntas 

4 ADHP 85 Tuntas 

5 ACD 88 Tuntas 

6 AFS 80 Tuntas 

7 BTA 80 Tuntas 

8 BAA 80 Tuntas 

9 DSRP 90 Tuntas 

10 FW 95 Tuntas 

11 FSA 70 Tuntas 

12 FHE 80 Tuntas 

13 HRA 60 Tidak Tuntas 

14 IWA 98 Tuntas 

15 JYAP 88 Tuntas 

16 KIC 95 Tuntas 

17 KKW 98 Tuntas 

18 LI 85 Tuntas 

19 MAG 80 Tuntas 

20 MIH 70 Tuntas 

21 MHH 90 Tuntas 

22 MMA 70 Tuntas 

23 MRAL 65 Tidak Tuntas 

24 MRA 80 Tuntas 

25 MYTH 85 Tuntas 

26 NNT 98 Tuntas 

27 NRLN 85 Tuntas 

28 NTR 90 Tuntas 

29 OAR 85 Tuntas 

30 PSA 70 Tuntas 

31 RAP 85 Tuntas 

32 RPI 98 Tuntas 

33 RMK 98 Tuntas 

34 RDM 88 Tuntas 

35 RI 85 Tuntas 

36 SAM 93 Tuntas 

37 YFA 75 Tuntas 
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38 GALPK 75 Tuntas 

Jumlah 3210 

 Rata-rata 84.47368 

 Persentase 94.70% 

 Nilai Tertinggi 98 

 Nilai Terendah 60 
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HASIL WAWANCARA  

TEMAN SEJAWAT (KOLABOLATOR) TERHADAP KETERAMPILAN 

MENYIMAK BAHASA JAWA SISWA MELALUI MODEL ARIAS 

Nama Guru  : Neny Suryani, S.Pd. 

Nama Sekolah  : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Mata pelajaran  : Bahasa Jawa 

Hari/Tanggal  : Selasa, 19 Maret 2013 

Petunjuk  : Jawablah pertanyaan sesuai dengan kenyataan di lapangan 

dan sesuai dengan hati nurani. 

 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan pembelajaran bahasa Jawa melalui 

model ARIAS yang baru saja dilaksanakan? 

Jawab: pembelajaran yang dilakukan sudah menarik dan berjalan lancar. 

Penerapan model ARIAS dalam pemmbelajaran bahasa Jawa harus lebih 

dimaksimalkan lagi mengingat model ARIAS merupakan model yang 

menuntut guru dapat menarik dan mengembangkan motivasi siswa serta dapat 

memadukannya dengan model pembelajaran lain. 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu model ARIAS cocok diterapkan pada 

pembelajaran bahasa Jawa? 

Jawab: iya, model ARIAS cocok diterapkan pada pembelajaran bahasa Jawa 

karena model ini dapat menarik minat dan mendorong motivasi siswa untuk 

belajar bahasa Jawa. 

3. Apakah menurut Bapak/Ibu model ARIAS yang baru saja dilaksanakan 

berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak bahasa 

Jawa? 

Jawab: model ini dapat meningkatkan aktivitas siswa yang sebelumnya tidak 

mau mengutarakan pendapat akhirnya mau mengutarakan pendapatnya meski 

salah. 
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4. Apakah menurut Bapak/Ibu model ARIAS yang baru saja dilaksanakan 

berhasil meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak 

bahasa Jawa? 

Jawab: iya, karena dengan menggunakan model ARIAS guru dituntut untuk 

merancang pembelajaran yang dapat menarik dan menyenangkan serta 

melaksanakannya. 

5. Apakah menurut Bapak/Ibu model ARIAS yang baru saja dilaksanakan 

berhasil meningkatkan keterampilan  menyimak siswa dalam pembelajaran 

bahasa Jawa? 

Jawab: iya, jika dilihat dari aktivitas siswa yang meningkat maka akan 

berpengaruh pula pada keterampilan menyimak siswa sehingga hasil belajar 

siswa akan meningkat pula. 

 

 

Semarang, 19 Maret 2013 

        Pewawancara, 

 

 

Annisah Miftakhul Fajri 
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HASIL WAWANCARA SISWA 

TENTANG PENERAPAN MODEL ARIAS DALAM MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN MENYIMAK BAHASA JAWA 

Nama Sekolah : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Maret 2013 

 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran bahasa Jawa dengan model 

ARIAS yang baru saja dilaksanakan? 

Jawab: Iya 

2. Apakah kalian mudah belajar bahasa Jawa dengan  model ARIAS seperti yang 

baru saja dilaksanakan? 

Jawab:Iya 

3. Apakah kalian senang dengan cara ibu mengajar? 

Jawab: Iya 

4. Apakah kalian senang belajar dengan menggunakan media? 

Jawab: iya 

5. Apakah kalian mengalami kesulitan selama pembelajaran bahasa Jawa 

dengan model ARIAS yang baru saja dilaksanakan? 

Jawab: Awalnya sulit, tapi lama kelamaan jadi mudah 

6. Apakah kalian bersedia jika diajar lagi dengan menggunakan pembelajaran 

seperti pembelajaran yang baru saja dilaksanakan? 

Jawab: iya  

        

 

Semarang, 19 Maret 2013 

        Pewawancara, 

 

 

       Annisah Miftakhul Fajri 
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CATATAN LAPANGAN 

TENTANG PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ARIAS DALAM 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK BAHASA JAWA 

Siklus I 

 

Nama SD : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Kelas  : II B 

Subyek : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk     : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan 

proses pembelajaran dengan model pembelajaran ARIAS pada pembelajaran 

bahasa Jawa ! 

 

Catatan: 

a. Guru  

Guru membuka pelajaran dengan berdoa dan melakukan presensi. 

Dari hasil presensi didapatkan informasi bahwa seluruh siswa sudah hadir di 

kelas. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu menthok-menthok bersama-

sama. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan 

dipelajari siswa yaitu menyimak cerita Kancil lan Keong. 

b. Siswa  

Siswa mendengarkan cerita dari guru lalu menjawab pertanyaan. 

Beberapa siswa masih mengobrol sendiri. Siswa berkelompok dengan teman 

sebangku dan mendiskusikan cerita yang didengar. Perwakilan siswa 

mempresentasikan hasil diskusinya. Siswa yang berprestasi mendapatkan 

reward dari guru. 

c. Proses Pembelajaran  

Proses pembelajaran yang dilakukan sudah baik. Hanya dalam 

pengelolaan kelas perlu ditingkatkan lagi. Masih banyak siswa yang bermain 

sendiri. Pembelajaran yang dilakukan belum sepenuhnya menarik perhatian 

siswa. Pembagian alokasi waktu tiap kegiatan perlu dicermati kembali, 

sehingga semua kegiatan dalam proses pembelajaran yang dirancang dapat 
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terlaksana. Saat pembelajaran guru memberikan penghargaan kepada siswa 

yang berprestasi dan berani mengutarakan pendapatnya. 

 

Semarang, 5 Maret 2013 

       Pembuat, 

 

       Neny Suryani, S.Pd. 

       NIK. 04047 
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CATATAN LAPANGAN 

TENTANG PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ARIAS DALAM 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK BAHASA JAWA 

Siklus II 

 

Nama SD : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Kelas  : II B 

Subyek : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk     : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan 

proses pembelajaran dengan model pembelajaran ARIAS pada pembelajaran 

bahasa Jawa ! 

 

Catatan: 

a. Guru  

Guru membuka pelajaran dengan berdoa dan melakukan presensi. 

Dari hasil presensi didapatkan informasi bahwa seluruh siswa sudah hadir di 

kelas. Guru menarik perhatian siswa dengan mengajak siswa melkauakn 

permainan nyanyian kodok. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

materi yang akan dipelajari siswa yaitu menyimak cerita Anak Beruang, 

Baya, lan Sapi. Guru mengunakan media boneka dan gambar dalam 

powerpoint untuk menarik minat siswa. 

b. Siswa  

Siswa mendengarkan cerita dari guru lalu menjawab pertanyaan. 

Beberapa siswa masih mengobrol sendiri. Ada siswa yang membutuhkan 

bimbingan khusus. Siswa berkelompok dengan teman sebangku dan 

mendiskusikan cerita yang didengar. Perwakilan siswa mempresentasikan 

hasil diskusinya.  

c. Proses Pembelajaran  

Proses pembelajaran yang dilakukan sudah baik. Hanya dalam 

pengelolaan kelas masih perlu ditingkatkan lagi. Pembagian alokasi waktu 

tiap kegiatan perlu dicermati kembali, sehingga semua kegiatan dalam proses 

pembeajaran yang dirancang dapat terlaksana. Saat berdiskusi, guru 
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berkeliling membimbing siswa yang mengalami kesulitan mengerjakan tugas. 

Guru memberikan reward kepada siswa yang berprestasi. 

 

Semarang, 15 Maret 2013 

       Pembuat, 

 

       Neny Suryani, S.Pd. 

       NIK. 04047 
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CATATAN LAPANGAN 

TENTANG PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ARIAS DALAM 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK BAHASA JAWA 

Siklus III 

 

Nama SD : SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 

Kelas  : II B 

Subyek : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk     : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan 

proses pembelajaran dengan model pembelajaran ARIAS pada pembelajaran 

bahasa Jawa ! 

 

Catatan: 

d. Guru  

Guru memberikan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada 

siswa tentang pelajaran minggu lalu. Untuk menarik perhatian siswa, guru 

mengajak siswa melakukan permainan talking stick dengan menyanyikan 

lagu ‘menthok-menthok’. Permainan ini dilakukan untuk memilih siswa yang 

akan menceritakan kembali cerita yang disampaikan guru tentang Jajan 

Sembarangan. 

e. Siswa  

Beberapa siswa masih mengobrol sendiri. Siswa menyimak cerita 

dari guru. Beberapa siswa menanggapi cerita dari guru. Siswa merangkum 

cerita yang disimaknya dan membacakannya di depan kelas. Siswa yang 

berani maju ke depan kelas mendapatkan reward dari guru. 

f. Proses Pembelajaran  

Proses pembelajaran yang dilakukan sudah baik. Pengelolaan kelas 

lebih ditingkatkan lagi sehingga kelas menjadi semakin kondusif. Siswa 

melakukan  permainan talking stick. Bagi siswa yang terakhir memegang 

tongkat, dia harus maju ke depan kelas untuk membacakan rangkuman 

ceritanya tadi. Pembagian alokasi waktu tiap kegiatan perlu dicermati 
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kembali, sehingga semua kegiatan dalam proses pembelajaran yang dirancang 

dapat terlaksana.  

 

Semarang, 19 Maret 2013 

       Pembuat, 

 

       Neny Suryani, S.Pd. 

       NIK. 04047 
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Siklus I 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran Guru menjelaskan materi 

pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru membagikan lembar kerja siswa   Siswa berdiskusi 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membimbing siswa 
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Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

 

Menyimpulkan hasil pembelajaran  Siswa mengerjakan evaluasi 
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Siklus II 

 

Membuka pelajaran     Menjelaskan materi  

menggunakan boneka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa menyimak cerita guru Antusias siswa mengikuti 

pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjelaskan tugas yang diberikan
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Membimbing siswa diskusi Siswa menceritakan kembali cerita 

yang disimaknya 

 

Menyimpulkan materi pembelajaran   Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 
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Siklus III 
 

Membuka pelajaran 

 

 

Menjelaskan materi menggunakan boneka 
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Siswa menyimak cerita   Siswa berdiskusi 

Guru membimbing siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antusias siswa mengikuti pelajaran 
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Salah satu siswa menceritakan kembali  Menyimpulkan hasil pembelajaran 

cerita yang disimaknya 

 

Mengerjakan soal evaluasi   Menutup pelajaran 
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SIKLUS I 
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SIKLUS II 
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SIKLUS III 
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SK DOSEN PEMBIMBING 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT BUKTI PENGAMBILAN DATA 

 

 

 

 

 


