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ABSTRAK 

 
Rahma Ardiyani, Dewi. 2013. Peningkatan Keterampilan Membaca Aksara Jawa 

Melalui Model Quantum Learning dengan Media Kartu Kata Siswa 

Kelas IIIA SDN Petompon 02 Semarang. Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Drs. Mujiyono, M.Pd, Pembimbing II:  

Sri Sukasih, SS. M.Pd., 218 halaman 

 

Berdasarkan data hasil observasi di kelas IIIA SDN Petompon 02 

Semarang ditemukan masalah dalam pembelajaran. Pembelajaran bahasa Jawa 

kurang menerapkan variasi model pembelajaran dan media, sehingga siswa 

cenderung kurang aktif. Siswa mengalami kesulitan menghafalkan huruf aksara 

Jawa, membedakan huruf aksara Jawa, dan membaca aksara Jawa. Hasilnya 60% 

siswa belum mencapai KKM yang ditentukan sekolah yaitu 63.  

Rumusan masalah adalah: apakah model Quantum Learning dengan media 

kartu kata dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

keterampilan membaca aksara Jawa siswa kelas IIIA SDN  Petompon 02 

Semarang?. Penelitian ini bertujuan: meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan membaca aksara Jawa siswa kelas IIIA SDN  Petompon 

02 Semarang. 

Rancangan penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas terdiri dari 

tiga siklus terdiri atas empat tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi 

dan refleksi. Penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus, masing-masing siklus 1 

pertemuan. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IIIA SDN  Petompon 

02 Semarang yang berjumlah 40 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 

tes dan non tes. Jenis data kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterampilan guru. Pada siklus 

I skor 24 kategori baik, siklus II skor 31 kategori baik, dan siklus III skor 38 

kategori sangat baik. Aktivitas siswa siklus I skor rata-rata 16,8 kategori cukup, 

siklus II skor rata-rata 20,1 kategori baik dan siklus III skor  rata-rata 24,3 

kategori sangat baik. Hasil belajar berupa keterampilan membaca aksara Jawa 

siswa siklus I ketuntasan belajar mencapai sebesar 67,5%, Siklus II sebesar 85% 

dan pada siklus III sebesar 92,5%. Pada siklus III sudah memenuhi kriteria 

sehingga tidak dilakukan tindakan siklus berikutnya.  

Simpulan dari penelitian ini adalah dengan  

model Quantum Learning dengan media kartu kata dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan membaca aksara Jawa siswa 

kelas IIIA SDN  Petompon 2 Semarang. Saran bagi guru sebaiknya menerapkan 

model Quantum Learning dan mengembangkan media kartu kata pada mata 

pelajaran yang lain, maupun materi yang lain. 

Kata Kunci: membaca Jawa, Quantum Learning, kartu kata 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG 

Manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang paling sempurnya karena 

dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia belajar untuk mengembangkan 

pengetahuan yang dimilikinya. Pendidikan yang dilakukan disekolah merupakan 

salah satu upaya mengembangkan pengetahuan secara terarah dan terencana. Hal 

tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional tentang tujuan pendidikan di Indonesia yakni: 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 (Undang-undang SISDIKNAS, 2008: 2). 

Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh 

masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahasa Jawa memiliki 

peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Jawa karena mengandung 

nilai-nilai kebudayaan luhur Jawa. Bahasa Jawa merupakan salah satu muatan 

lokal yang ada di Jawa Tengah. Pembelajaran bahasa Jawa di sekolah formal 

merupakan salah satu upaya pelestarian kebudayaan Jawa.  
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Pembelajaran bahasa Jawa di Sekolah Dasar merupakan sarana untuk 

pendidikan budi pekerti. Mata pelajaran bahasa Jawa sekarang menjadi mata 

pelajaran wajib sesuai dengan kurikulum muatan lokal. Mata pelajaran bahasa 

Jawa sebagai sarana pendidikan budi pekerti dapat ditinjau dari substansi bahasa 

Jawa itu sendiri, yaitu bahasa Jawa syarat dengan nilai-nilai budi pekerti (Alam 

dalam Mulyana, 2008: 6). 

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

423.5/5/2010 tanggal 27 Januari 2010 bahwa dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan di Jawa Tengah, terutama dalam upaya penanaman nilai-nilai budi 

pekerti dan penguasaan bahasa Jawa bagi siswa SD/SDLB/MI, 

SMP/SMPLB/MTs  Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan 

dan di berlakukan kurikulum mata pelajaran bahasa Jawa (Dinas Pendidikan 

Jateng, 2010: 4). 

Keterampilan berbahasa terbagi dalam empat aspek Tarigan (2008: 1) 

Keterampilan Berbahasa dalam kurikulum di sekolah mencakup a) keterampilan 

menyimak; b) keterampilan berbicara; c) keterampilan membaca; d) keterampilan 

menulis (Tarigan, 2008: 1) 

Salah satu keterampilan berbahasa adalah keterampilan membaca. 

Nurgiyantoro (2001: 246) membaca merupakan aktivitas mental memahami apa 

yang dituturkan pihak lain melalui sarana tulisan. Kegiatan membaca memerlukan 

pemahaman tentang sistem penulisan khususnya yang menyangkut huruf dan 

ejaan, baru kemudian lebih dalam lagi memahami isi dari bahasa tulis tersebut. 



3 

 

 

 

Keterampilan membaca sebagai salah satu keterampilan berbahasa tulis 

yang bersifat reseptif, perlu dimiliki siswa SD agar dapat berkomunikasi secara 

tertulis. Keterampilan membaca bertujuan meningkatkan kemampuan siswa 

berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. 

Dalam Kurikulum Muatan Lokal Jawa Tengah, membaca aksara Jawa 

nglegena merupakan salah satu standar kompetensi yang harus dimiliki siswa 

kelas III.  Standar isi bahasa Jawa untuk kelas III dalam aspek membaca aksara 

Jawa adalah siswa dapat membaca aksara Jawa nglegena. Aksara Jawa nglegena 

merupakan filsafat keaksaraan Jawa yang terdiri dari huruf: ha,na, ca, ra, ka ; da, 

ta, sa, wa, la ; pa, dha, ja, ya, nya ; ma, ga, ba, tha, nga, yaitu aksara suku kata 

sebanyak 20 macam dengan sistem silabik, yang perwujudannya merupakan 

perubahan dari huruf devanagari (Sanskerta) dan huruf pallava (huruf Jawa yang 

lebih tua) secara evolutif dengan motif papak (persegi), bundar (bulat), ataupun 

lancip (runcing) (Ahmadi, 2003: 89). 

Namun kenyataan dilapangan, terkait dengan pembelajaran membaca 

aksara Jawa, pembelajaran yang dilakukan masih berkisar pemberian teori-teori 

menulis aksara jawa, namun kurang dalam praktik membaca. Hal ini berakibat 

pada kurangnya aktivitas membaca siswa. Siswa menjadi pasif dalam membaca 

aksara Jawa, sehingga keterampilan membaca aksara Jawa siswa tidak 

berkembang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BAPPEDA (Badan 

Perencanaan dan Pembangunan daerah) DIY mengenai pembelajaran bahasa Jawa 

di lapangan, diperoleh hasil bahwa 93% guru di SD dan SMP hanya menggunakan 
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metode ceramah dalam setiap penyampaian materi pembelajaran. Selain itu media 

pembelajaran terbatas pada media tradisional seperti gambar dinding dan kaset 

tembang (Ekowati dalam Mulyana, 2008: 243). 

Fakta pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa tersebut juga terjadi di SDN 

Petompon 02 Semarang dalam pembelajaran membaca aksara Jawa. Berdasarkan 

refleksi awal dan observasi dengan tim kolaborator dengan ditunjang beberapa 

data dokumen, terihat bahwa guru kurang variatif menerapkan model dan media 

pembelajaran. Dalam pembelajaran membaca aksara Jawa, guru masih 

menggunakan metode ceramah, dan siswa menirukan guru membaca aksara Jawa 

di papan tulis yang menyebabkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 

kurang. Hal ini berakibat hasil belajar siswa dalam materi membaca aksara Jawa 

nglegena masih rendah. 

Penggunaan model pembelajaran yang kurang inovatif, penggunaan model 

ceramah dan tidak memanfaatkan media pembelajarn, menjadi penyebab 

rendahnya keterampilan membaca aksara Jawa siswa. Keantusiasan siswa 

mengikuti pembelajaran rendah, siswa berbicara sendiri dengan teman 

sebangkunya. Ketidak antusiasan siswa mengikuti pembelajaran menyebabkan 

hasil belajar membaca aksara Jawa rendah. Mengingat pembelajaran membaca 

aksara Jawa nglegena merupakan materi yang harus dikuasai siswa, sehingga 

siswa memerlukan pemahaman yang maksimal. Penyampaian materi oleh guru 

hendaknya memudahkan siswa dalam memahami pelajaran, dan menguasai 

keterampilan membaca aksara Jawa nglegena. Siswa masih kesulitan 

membedakan antar huruf aksara Jawa nglegena satu dengan yang lain. 
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 Berdasarkan refleksi awal dan hasil observasi di kelas IIIA diperoleh data 

hasil belajar bahasa Jawa sebanyak (60%) 24 dari 40 siswa memperoleh nilai 

dibawah KKM. Berdasarkan kurikulum SDN Petompon 02 Semarang, KKM 

Bahasa Jawa yang telah ditetapkan adalah 63. Salah satu penyebab kurang 

tercapainya KKM adalah kecakapan mengenal dan membaca aksara Jawa 

nglegena. Dengan memperhatikan data hasil observasi, wawancara, maupun data 

hasil belajar siswa kelas IIIA perlu dilaksanakan perbaikan agar kualitas 

pembelajaran bahasa Jawa khususnya keterampilan membaca aksara Jawa siswa 

kelas IIIA dapat meningkat. 

Berdasarkan hasil analisis keterampilan membaca siswa, serta hasil 

observasi dan catatan lapangan, guru dan tim kolaborasi merencanakan 

pemecahan tindakan untuk meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa 

siswa. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran dan menjadikan pembelajaran menyenangkan sehingga berdampak 

pada peningkatan keterampilan membaca aksara Jawa siswa. Selain itu dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam menyampaikan pembelajaran. Peneliti 

menggunakan salah satu model Quantum Learning dengan media kartu kata 

dengan alasan: (1) penciptaan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan 

nyaman sehingga siswa menjadi bersemangat; (2) keterlibatan aktif siswa dalam 

kegiatan pembelajaran; (3) penggunaan media pembelajaran memudahkan siswa 

memahami pengenalan konsep aksara Jawa. 

Quantum Learning  adalah kiat, petunjuk, strategi dan seluruh proses 

belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat 
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belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat.  Asas utama 

Quantum Learning bersandar pada konsep “Bawalah mereka ke dunia kita, dan 

antarkan dunia kita ke dunia mereka”. Dengan demikian, Quantum Learning 

dapat dikatakan sebagai model pembelajaran yang menekankan untuk 

memberikan manfaat yang bermakna dan juga menekankan pada tingkat 

kesenangan dari peserta didik atau siswa (DePorter, 2011: 16). 

Selain penggunaan model pembelajaran yang inovatif, penggunaan media 

pembelajaran yang menarik akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam 

penelitian ini, digunakan media kartu kata. Media kartu kata ini sangat cocok 

untuk anak usia Sekolah Dasar, karena dapat menumbuhkan semangat kompetisi 

dalam belajar. Media kartu kata memungkinkan siswa belajar aktif sehingga 

ketika waktu digunakan untuk mengkonsolidasi apa yang telah mereka pelajari, 

siswa juga mempunyai kesempatan untuk menyimpannya (Silberman, 1996: 229). 

Dengan memadukan model Quantum Learning dengan media kartu kata 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran membaca aksara Jawa. 

Pembelajaran menjadi menyenangkan menjadikan siswa aktif dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran bahasa Jawa dapat tercapai 

dan tetap melestarikan kebudayaan Jawa. Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti akan mengkaji melalui penelitian tindakan kelas dengan judul  

“Peningkatan Keterampilan Membaca aksara Jawa Melalui Model Quantum 

Learning dengan media kartu kata Siswa Kelas IIIA SDN Petompon 02 

Semarang” 
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2. Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

a. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa 

Jawa siswa kelas IIIA SDN  Petompon 02 Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat diperinci sebagai berikut : 

1) Apakah model Quantum Learning dengan media kartu kata dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran membaca aksara 

Jawa siswa kelas IIIA SDN  Petompon 02 Semarang? 

2) Apakah model Quantum Learning dengan media kartu kata dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca aksara Jawa 

siswa kelas IIIA SDN  Petompon 02 Semarang? 

3) Apakah model Quantum Learning dengan media kartu kata dapat 

meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa siswa kelas IIIA SDN 

Petompon 02 Semarang? 

b. Pemecahan Masalah 

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus dengan satu kali 

pertemuan tiap siklusnya, dengan menggunakan model Quantum Learning 

dengan media kartu kata. Langkah model Quantum Learning dengan media 

kartu kata  dalam pembelajaran membaca aksara Jawa adalah sebagai berikut: 

1) Guru menumbuhkan minat belajar siswa dengan melakukan permainan 

tebak kata pada awal pembelajaran saat menyampaikan apersepsi dan 

tujuan pembelajaran. Siswa bernyanyi lagu yang berkaitan dengan materi. 
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2) Guru menciptakan pengalaman umum dengan membagikan kartu kata 

kepada siswa. Siswa memainkan kartu kata. Kartu kata menggunakan 

aksara Jawa dan aksara latin. Beberapa siswa maju  secara acak 

membacakan kartu kata tersebut. 

3) Guru membagikan lembar kerja, setelah siswa dibagi dalam beberapa 

kelompok. Siswa menyelesaikan lembar kerja yang telah dibagikan. 

Kelompo yang telah selesai mengerjakan LKS, secara bergantian membaca 

aksara Jawa di dalam kelompok. 

4) Secara acak perwakilan siswa maju untuk membacakan hasil diskusi 

kelompok. Kelompok lain, dipersilahkan untuk bertanya. Guru 

memberikan penguatan. 

5) Siswa dipandu guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

berlangsung. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

materi yang belum jelas. 

6)  Siswa dan guru merayakan keberhasilan pembelajaran dengan bernyanyi 

atau pemberian penguatan misalnya pemberian ucapan selamat, acungan 

jempol, tepuk tangan, hadiah/reward . 

 

3. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Jawa siswa kelas IIIA SDN  Petompon 02 Semarang. 
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b. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusu penelitian ini adalah: 

1) Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran membaca aksara 

Jawa melalui Model Quantum Learning dengan media kartu kata. 

2) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca aksara Jawa 

melalui Model Quantum Learning dengan media kartu kata. 

3) Meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa siswa malalui Model 

Quantum Learning dengan media kartu kata. 

 

4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

perbaikan pembelajaran inovatif di sekolah umumnya. Selain itu penelitian 

ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:  

a. Siswa 

(1) Memudahkan siswa dalam mengenal aksara Jawa; 

(2) Menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan menyenangkan; 

(3)  Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran, khususnya 

keterampilan membaca; 

b. Guru 

(1) Memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran; 
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(2) Merupakan sarana pengembangan pembelajaran inovatif di sekolah; 

(3) Memudahkan guru dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan pembelajaran; 

c. Sekolah 

(1) Memberikan sumbangan pengetahuan tentang penggunaan Model 

Quantum Learning dengan media kartu kata; 

(2) Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah; 

d. Manfaat bagi Masyarakat 

(1)  Salah satu upaya pelestarian kebudayaan Jawa; 

(2) Meningkatkan jumlah penutur bahasa daerah; 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan salah satu kegiatan pokok pada kegiatan pendidikan di 

sekolah. Berikut ini pengertian belajar menurut para ahli. Witherington (dalam 

Sukmadinata, 2003: 155) belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang 

dimansifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru yang berbentuk 

keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Menurut Cox 

(dalam Rahim, 2008: 138) belajar merupakan suatu proses dari mengkonstruksi 

makna secara pribadi yang dipengaruhi motivasi, usaha, dan percaya diri. 

Winkel  (dalam Purwanto, 2010: 39) belajar merupakan proses dalam diri 

individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan 

dalam perilakunya.  

Berdasarkan definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan yang terjadi pada diri individu sebagai respon interaksi 

dengan lingkungannya. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan baik mental 

ataupun sikap sebagai hasil belajar. Interaksi yang dilakukan dengan lingkungan 

sekitar akan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi baru yang 

menantang dan akan mempermudah dalam mempelajari informasi-informasi baru. 

Pada pelaksanaannya belajar memiliki beberapa prinsip yang dapat 

membimbing dalam merencanakan, dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 
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Dengan mengetahui prinsip belajar dapat mengembangkan sikap yang diperlukan 

seorang pengajar dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa (Dimyati dan 

Mudjiono, 2006: 23-24). Adapun prinsi-prinsip belajar antara lain: a) perhatian 

dan motivasi; b) keaktifan; c) keterlibatan langsung atau berpengalaman; d) 

pengulangan; e) tantangan; f) balikan atau penguatan; g) perbedaan individual.  

Tujuan pembelajaran dapat tercapai apabila memiliki unsur penyusun yang 

mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Sukmadinata (2003: 157) terdapat 

tujuh unsur utama agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ketujuh unsur tersebut 

meliputi: 

a) Tujuan. belajar dimulai karena adanya sesuatu tujuan yang ingin dicapai. 

tujuan itu muncul untuk memenuhi suatu kebutuhan, dan memiliki manfaat 

yang jelas. Apabila tujuan yang akan dicapai bermanfaat bagi pebelajar, 

hal ini akan meningkatkan motivasi belajar. 

b) Kesiapan. Untuk dapat melakukan perbuatan belajar dengan baik, anak 

atau individu perlu memiliki kesiapan, baik kesiapan fisik dan mental, 

kesiapan berupa kematangan untuk melakukan sesuatu maupun 

penguasaan pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang mendasarinya; 

c) Situasi. Kegiatan belajar berlangsung dalam situasi belajar yang 

melibatkan tempat, lingkungan sekitar, alat, dan bahan belajar; 

d) Interpretasi. Dalam menghadapi situasi, siswa melakukan interpretasi yaitu 

melihat hubungan diantara komponen-komponen situasi belajar, melihat 

makna dari hubungan tersebut, dan menghubungkannya dengan 

kemungkinan pencapaian tujuan; 
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e) Respon. Respon bisa berupa usaha coba-coba, ataupun usaha yang penuh 

perhitungan dan perencanaan; 

f) Konsekuensi. Pengalaman belajar akan menghasilkan konsekuensi belajar 

berupa kegagalan atau suatu keberhasilan. Upaya yang dilakukan saat 

mengalami kegagalan adalah mengubah cara pandang terhadap kegagalan 

tersebut dengan mempelajari kegagalan tersebut agar dapat menjadi umpan 

balik menuju kesuksesan. 

g) Reaksi terhadap kegagalan. Peristiwa ini akan menimbulkan perasaan 

sedih dan kecewa. Perlu adanya sikap positif yakni dengan menyemangati 

diri sendiri, memberikan umpab balik positif, dan merayakan keberhasilan 

yang akan dicapai. 

Pembelajaran merupakan salah satu bentuk program. Sebuah program  

yang baik memerlukan perencanaan yang matang, dan dalam pelaksanaannya 

melibatkan berbagai pihak, baik guru maupun siswa, memiliki keterkaitan antara 

kegiatan pembelajaran yang satu dengan yang lain. Menurut Rifa’i dan Anni 

(2009: 191-193) definisi pembelajaran oleh para pakar pendidikan adalah sebagai 

berikut: 

a) Briggs pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa (events) yang 

mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik 

memperoleh kemudahan. 

b) Gagne pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta 

didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. 
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Pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa komponen 

meliputi: 

a) Tujuan, secara eksplisit pencapaiannya melalui kegiatan pembelajaran 

adalah instructional effect, selain memperoleh hasil belajar, mereka juga 

akan memperoleh apa yang disebut dampak pengiring (nurturant effect); 

b) Subjek belajar, merupakan komponen yang utama karena berperan 

sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek karena peserta didik 

adalah individu yang melakukan proses belajar-mengajar. Sebagai objek 

karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan 

perilaku pada diri subjek belajar; 

c) Materi pelajaran, materi pelajaran yang komprehensif dan terorganisasi 

secara sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga 

terhadap intensitas proses pembelajaran. Tujuan yang hendak dicapaipun 

akan terarah dengan jelas; 

d) Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajarn disesuaikan dengan 

kondisi peserta didik;  

e) Media pembelajaran, merupakan alat/wahana yang digunakan pendidik 

dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan 

pembelajaran agar lebih mudah diterima oleh peserta didik;  

f) Penunjang, komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem 

pembelajaran adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan 
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g)  pelajaran, dan semacamnya. Komponen penunjang berfungsi mem-

perlancar, melengkapi, dan mempermudah terjadinya proses pem-

belajaran. Semua komponen tersebut harus bersinergi dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang dicita-citakan. 

 

2.1.2 Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan salah satu tujuan yang dicita-citakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Sukmadinata (2003: 102) hasil belajar atau achievement 

merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau 

kapasitas yang dimiliki seseorang. 

Purwanto (2010: 44) pengertian hasil menunjuk pada suatu perolehan akibat 

yang dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan perubahan 

input secara fungsional. Dalam kegiatan belajar mengajar, setelah mengalami 

belajar siswa berubah perilakunya dibanding sebelumnya. Belajar dilakukan untuk 

mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu belajar. 

Widoyoko (2011: 25) proses pembelajaran melibatkan dua subjek, yaitu 

guru dan siswa akan menghasilkan suatu perubahan dalam diri siswa sebagai hasil 

dari belajar.  

Dari beberapa pengertian peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan yang terjadi pada diri individu yang kelak bisa menjadi bekal bagi 

kelangsungan hidupnya di masa depan. Perubahan yang terjadi merupakan respon 

terhadap interaksi yang terjadi dengan lingkungannya. Semakin baik interaksi 
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yang dilakukan akan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi yang 

menantang dan akan mudahkan mempelajari informasi-informasi baru. 

2.1.3 Keterampilan Guru 

Guru berkualitas adalah guru yang tidak hanya mampu menanamkan konsep 

pelajaran kepada siswa, namun mampu menanamkan nilai-nilai luhur dan 

meningkatkan martabat manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang tentang 

Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Bab I pasal 1 guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU guru dan dosen, 2007: 3). 

Dalam kamus International Dictionary Of Education (Page, 1980: 337) 

memberikan pengetian “Teacher is one who teaches, especially a person 

employed by a school to teach. Teach is to impart knowledge or skill to another, 

to give instruction to another, to facilitate learning to another”. Artinya guru 

adalah seseorang yang mengajar, terutama yang bekerja di sekolah untuk 

mengajar. Mengajar adalah memberikan pengetahuan atau keahlian kepada orang 

lain, memberi instruksi kepada orang lain, dan memfasilitasi pembelajaran kepada 

orang lain. 

Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. 

Sardiman (2011: 125) guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses 

belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya 

manusia yang potensial di bidang pembangunan. Peranan guru sangat penting 

dalam dunia pendidikan karena selain berperan mentransfer ilmu pengetahuan ke 
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peserta didik, guru juga dituntut memberikan pendidikan karakter dan menjadi 

contoh karakter yang baik bagi anak didiknya 

Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru dituntut memiliki keterampilan 

dasar mengajar. Anitah (2009: 7) Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu 

keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. 

Penguasaan terhadap keterampilan ini memungkinkan guru dapat mengelola 

kegiatan pembelajaran secara efektif. 

Terdapat 8 keterampilan yang harus dikuasai guru dalam proses belajar 

mengajar yaitu: 

a) Keterampilan Bertanya 

Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respons dari seseorang 

yang dikenai pertanyaan. Dalam kaitanya dengan kegiatan pembelajaran, Guru 

harus dapat membangkitkan minat belajar siswa melalui pertanyaan-pertanyaan 

cerdas, menarik, dan memiliki bobot nilai belajar di dalamnya. Selain itu guru 

juga harus mengatur pertanyaannya agar masih dalam konteks pembelajaran yang 

akan disajikan agar tidak terlalu melebar dari pembahasan selanjutnya. Dengan 

pertanyaan yang dapat membangkitkan minat dan keaktivas siwa dalam 

pembelajaran sehingga akan berimbas pada keinginan belajar siswa. Dalam 

penelitian ini keterampilan guru digunakan untuk menggali kemampuan awal 

siswa tentang aksara Jawa. Dengan keterampilan bertanya yang baik, guru akan 

mudah menyampaikan pembelajaran; 
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b) Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan atau reinforcement dapat berarti respon terhadap tingkah laku yang 

dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali tingkah laku tersebut. 

Dalam kegiatan pembelajaran, penguatan mempunyai peran yang penting dalam 

meningkatkan keefektifan kegiatan pembelajaran. Pujian atau respon positif akan 

membuat siswa merasa memiliki kemampuan dan memacu semangan siswa dalam 

belajar. Pemberian penguatan dapat dilakukan ketika siswa menjawab pertanyaan 

dari guru, maju untuk membacakan hasil diskusi kelompok, maupun kegiatan 

positif yang dilakukan siswa selama pembelajara. Hal ini diharapkan dapat 

memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran; 

c) Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi adalah sesuatu yang tidak monoton. Menggunakan variasi diartikan 

sebagai perbuatan guru dalam konteks proses pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengatasi rasa bosan siswa, sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa 

menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta berperan secara aktif (Hasibuan dan 

Mudjiono, 2010: 62). Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau 

perbedaan-perbedaan yang sengaja diciptakan/ dibuat untuk memberikan kesan 

yang unik. Agar siswa tidak mudah merasa bosan dengan pembelajaran di 

sekolah, guru harus senantiasa mengadakan inovasi dan variasi dalam kegiatan 

belajar mengajar yakni menggunakan model Quantum Learning didukung dengan 

media kartu kata;  
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d) Keterampilan Menjelaskan 

Guru diharapkan dapat merefleksi segala informasi sesuai dengan kehidupan 

sehari-hari. Penjelasan yang diberikan harus relevan dengan tujuan, materi, sesuai 

dengan kemampuan dan latar belakang siswa, serta diberikan pada awal, tengah, 

ataupun akhir pelajaran sesuai dengan keperluan. Pada saat memberikan materi 

mengenai aksara Jawa, guru hendaknya menjelaskan dengan menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami siswa, selain itu juga pada saat menjelaskan pembelajaran 

guru menggunakan variasi nada suara agar tidak monoton dan menjadikan 

konsentrasi siswa tetap terpusat pada pembelajan ; 

e) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Keterampilan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

guru untuk menutup kegiatan pembelajaran (Rusman, 2011: 92). Cara membuka 

dan menutup pelajaran secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi 

mental anak, karena itu guru perlu mempertimbangkan cara membuka dan 

menutup pembelajaran yang sarat akan pembangkit semangat dan pesan. Misalnya 

seperti pemberian ice breaking di kegiatan awal. Dalam penelitian ini, guru 

membuka pelajaran dengan apersepsi sebagai kegiatan awal, yaitu guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai topik yang akan diajarkan. Dalam 

menutup pembelajaran guru memandu siswa menyimpulkan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan dan memberikan evaluasi. Kegiatan menutup pembelajaran 

merupakan upaya guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. 
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f) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Hal terpenting dalam proses ini adalah mencermati aktivitas siswa dalam 

diskusi serta membimbing siswa ketika mereka menemui kesulitan agar 

pembahasan tidak melenceng dari materi yang didiskusikan. Ali (2007: 83) Tugas 

utama guru pembimbing diskusi adalah, sebagai pengatur jalannya diskusi dimana 

guru harus menunjukkan pertanyaan kepada siswa, menjaga ketertiban 

pembicaraan, memberi rangsangan kepada siswa untuk berpendapat, dan 

memberikan tatacara diskusi. Guru membimbing siswa yang masih kesulitan 

dalam mengerjakan LKS; 

g) Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas mencakup keterampilan yang berhubungan 

dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, serta 

pengendalian kondisi belajar yang optimal. Secara garis besarnya adalah 

mengkondisikan kelas agar menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk 

menuntut ilmu; 

h) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan 

keterampilan yang menuntut penguasaan keterampilan-keterampilan sebelumnya. 

Mengelola kegiatan kelompok kecil dan perorangan diperlukan penguasaan 

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan 

pengorganisasian, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, dan 

keterampilan merancanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran. 
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Keterampilan dasar mengajar harus dikuasai oleh seorang guru karena  

menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa sehingga 

tujuan pembelajaran akan tercapai. 

Dalam pembelajaran membaca aksara Jawa dengan model quantum 

Learning dengan media kartu kata aspek keterampilan guru yang akan diteliti 

adalah: 1) melaksanakan pra pembelajaran; 2) membuka pelajaran dengan 

melakukan apersepsi; 3) menyampaikan tujuan pembelajaran; 4) mengajukan 

pertanyaan tentang aksara Jawa 5) Menjelaskan materi Aksara Jawa; 6) Membimbing 

penggunaan media kartu kata; 7) Membimbing siswa dalam diskusi kelompok; 8) 

Memberikan penghargaan dan penguatan baik verbal maupun non verbal; 9) Ketepatan 

dalam mengelola kelas; 10) menyimpulkan materi dan melakukan evaluasi. 

 

2.1.4 Aktivitas Belajar Siswa 

Banyak jenis aktivitas yang dapat dikerjakan oleh siswa di sekolah. 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim 

terdapat di sekolah-sekolah tradisional. Diedrich membuat suatu daftar yang berisi 

177 macam kegiatan siswa antara lain yang dapat digolongkan sebagai berikut 

(Sardiman, 2011: 101): 

a. visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain; 

b. oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, dan memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi; 
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c. listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato; 

d. writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin; 

e. drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram; 

f. motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak; 

g. mental activities, sebagai contoh misalnya: menganggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan; 

h. emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, 

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

Aktivitas siswa yang diamati dalam penelitian ini adalah a) kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran; b) Merespon apersepsi dari guru dengan 

menjawab pertanyaan tentang Aksara Jawa; c) Memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan guru; d) Membaca kata berhuruf jawa menggunakan kartu kata; e) 

Diskusi dengan teman; f) Menuliskan dan menyampaikan jawaban hasil diskusi; 

g) Antusias dan tertib dalam kegiatan kelompok. 

 

2.1.5 Bahasa  

Bahasa adalah alat untuk melakukan komunikasi yang dimiliki oleh 

manusia. Kridalaksana (dalam Rosdiana, 2009: 1.4) bahasa adalah suatu sistem 
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lambang bunyi yang abriter yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial 

untuk bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa sebagai alat komunikasi 

yang akurat, satu simbol yang melambangi satu makna, dan satu makna 

melambangi satu simbol. 

Wibowo (2003: 3) bahasa dalam wacana linguistik diberi pengertian sebagai 

sistem simbol bunyi bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap), yang 

bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh 

sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang 

digunakan sekelompok manusia, merupakan simbol bunyi yang bermakna. Bahasa 

dipakai sebagai salah satu identitas suatu kelompok sosial manusia penggunanya.  

Penggunaan bahasa mempunyai peran tertentu dalam masyarakat. 

Poedjosoedarmo (2001: 170) bahasa mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a) Sebagai alat berkomunikasi (menyampaikan maksud); 

b) Sebagai alat penyampai rasa santun; 

c) Sebagai penyampai rasa keakraban dan rasa hormat; 

d) Sebagai alat pengenalan diri; 

e) Sebagai alat penyampai solidaritas; 

f) Sebagai penopang kemandirian bangsa; 

g) Sebagai alat menyalurkan isi hati; 

h) Sebagai cermin peradaban Bangsa. 
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2.1.5.1 Keterampilan Berbahasa 

Keterampilan berbahasa terbagi dalam empat aspek. Tarigan (2008: 1) 

Keterampilan Berbahasa dalam kurikulum di sekolah mencakup: 

a) Keterampilan menyimak 

b) Keterampilan berbicara 

c) Keterampilan membaca 

d) Keterampilan menulis 

Masing-masing keterampilan memiliki kaitan erat dengan keterampilan 

yang lain. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, seorang manusia pada 

umumnya melalui suatu tahapan belajar yang saling berkaitan dan teratur. Pada 

masa kecil, keterampilan awal yang dimiliki adalah menyimak/mendengarkan 

bahasa yang diucapkan secara lisan oleh penutur bahasa, kemudian keterampilan 

berbicara sebagai hasil meniru dari apa yang telah didengar atau disimak tadi. 

tahapan selanjutnya adalah tahap membaca, dan menulis. Tahapan menyimak dan 

berbicara dipelajari  oleh individu di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. 

Sedangkan tahapan membaca dan menulis lebih banyak dipelajari di lingkungan 

sekolah. 

2.1.5.2 Keterampilan Membaca 

Proses membaca sangat kompleks dan rumit. Proses ini melibatkan  

kegiatan mental maupun fisik. Nurgiyantoro (2001: 246) membaca merupakan 

aktivitas mental memahami apa yang dituturkan pihak lain melalui sarana tulisan. 

Kegiatan membaca memerlukan pemahaman tentang sistem penulisan khususnya 
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yang menyangkut huruf dan ejaan, baru kemudian lebih dalam lagi memahami isi 

dari bahasa tulis tersebut. 

Menurut Rahim (2008: 2) membaca pada hakikatnya merupakan sesuatu 

yang rumit yang melibatkan banyak hal tidak sekedar melafalkan tulisan, tapi juga 

melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. 

Dari keterangan para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan keterampilan 

membaca adalah suatu keterampilan pemaknaan bahasa tulis agar pembaca dapat 

mengetahui makna yang terkadung dari apa yang dibacanya.  

Keterampilan membaca sebagai salah satu keterampilan berbahasa tulis 

yang bersifat reseptif, perlu dimiliki siswa SD agar dapat berkomunikasi secara 

tertulis. Keterampilan membaca bertujuan meningkatkan kemampuan siswa 

berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. 

Kegiatan membaca mempunyai tujuan mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a) Kesenangan; 

b) Menyempurnakan membaca nyaring; 

c) Memperbaharui pengetahuan tentang suatu topik; 

d) Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui; 

e) Memperoleh informasi untuk laporan lisan maupun tertulis; 

f) Mengkonfirmasi atau menolak prediksi; 

g) Menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang 

diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari 

tentang struktur teks; 
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Aspek penilaian keterampilan membaca 

Penilaian pembelajaran bahasa yang dilakukan harus meliputi penilaian 

hasil belajar dan penilaian prsoes belajar. Penilaian hasil belajar dapat diperoleh 

dengan menggunakan evaluasi berupa tes dan nontes. Alat tes berupa soal-soal 

dan alat nontes berupa tugas-tugas yang diberikan. Evaluasi proses belajar dapat 

dilakukan dengan observasi, kuesioner, dan sebagainya (Hairrudin, 2007: 9-6). 

Dalam penelitian ini penilaian yang dilakukan adalah penilaian hasil belajar 

dengan menggunakan lembara evaluasi dan penilaian unjuk kerja. Aspek 

Penilaian Keterampilan membaca meliputi intonasi, dan pelafalan. 

1. Intonasi 

Intonasi adalah tinggi rendahnya suara, panjang pendeknya suara, keras-

lemahnya suara, jeda irama dan timbre yang menyertai tuturan (Rahardi, 2005: 

123). intonasi merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan karena intonasi 

merupakan salah satu pilar utama dalam wacana lisan. Dalam praktik berbahasa 

sehari-hari bersama dengan unsur-unsur bahasa lainnya seperti unsur leksikal, tata 

kalimat, dan tekanan; intonasi ikut pula membangun kohesi wacana dalam 

komunikasi lisan (Halim, 1984:1).  

2. Lafal  

Lafal atau fonemik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi 

bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Terkait dengan pengertian 

tersebut, fonemik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) diartikan: (1) 

bidang linguistik tentang sistem fonem; (2) sistem fonem suatu bahasa; (3) 

prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa (Hairrudin, 2007: 4-4). 
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2.1.5.3 Membaca Permulaan 

Membaca merupakan proses yang bersifat fisik dan psikologi. Dalam 

prosesnya terdapat tahapan dalam penguasaan keterampilan membaca. Salah 

satunya adalah membaca permulaan. Anderson (dalam Wahyuni, 2011: VI ) 

membaca permulaan menekankan pada proses penyandian secara mekanis. 

Membaca permulaan merupakan proses recoding. Proses recoding adalah proses 

mengasosiasikan gambar-gambar bunyi beserta kombinasi dan bunyi-bunyian. 

Dengan proses ini, rangkaian tulisan yang dibaca menjelma menjadi rangkaian 

bunyi bahasa dalam kombinasi kata, kelompok kata, dan kalimat yang bermakna.  

Kemampuan membaca yang diperoleh pada membaca permulaan akan 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan  membaca lanjut. Secara umum 

pengajaran membaca permulaan bisa dilakukan dengan cara induktif yakni 

mengenalkan unit bahasa terkecil terlebih dahulu. Pengenalan ini berupa 

pengenalan bunyi-bunyi bahasa atau huruf, pengenalan suku kata, pengenalan kata 

dan kemudian kalimat serta teks bacaan yang utuh atau wacana.  

Menurut Tarigan (2008: 12) membaca sebagai suatu keterampilan 

mencakup tiga komponen: 

a) Pengenalan terhadap aksara serta tanda-tanda baca. Merupakan suatu 

kemampuan untuk mengenal bentuk-bentuk yang disesuaikan dengan 

model yang berupa gambar di atas suatu lebaran, lengkungan-lengkungan, 

garis-garis, dan titik-titik dalam hubungan yang berpola teratus dan rapi. 

Pengenalan terhadap aksara dan tanda baca, dipelajari pada membaca 

permulaan; 
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b) Korelasi antar aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur 

linguistik formal. Keterampilan ini merupakan kemampuan untuk 

menghubungkan tanda-tanda hitam di atas kertas yaitu gambar-gambar 

berpola. Unsur-unsur tersebut dapat merupakan kelompok bunyi kompleks 

yang dapat disebut sebagai kata, frase, kalimat, paragraf, bab, atau buku; 

c) Hubungan lebih lanjut antara pengenalan aksara dan hubungan aksara. 

Keterampilan ini mencakup keseluruhan keterampilan membaca. 

Kemampuan untuk menghubungkan makna yang dilambangkan oleh kata-

kata tersebut. 

Membaca permulaan membutuhkan tahapan-tahapan pembelajaran yang 

dapat mempersiapkan mental dan fisik siswa untuk menerima pembelajaran baru 

bagi mereka . Tahapan pembelajaran membaca permulaan (Zuchdi, 2001: 58) 

meliputi : 

1. Tahap Persiapan (Pramembaca) 

Pada fase ini tahap awal yang dilakukan adalah: 

 a)  Mempersiapkan sikap duduk yang baik;  

b)  Mengajarkan cara meletakkan buku di meja;  

c)  Mengajarkan cara memegang buku;  

d)  Mengajarkan cara membalik halaman buku yang tepat; dan  

e) Mengajarkan cara melihat atau memperhatikan gambar atau tulisan.. 

Tahapan pramembaca terlihat sangat sederhana, namun hal ini sangat 

berpengaruh pada sikap siswa dalam kemampuan membaca selanjutnya. 
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Tahapan pramembaca harus disampaikan secara matang agar menjadi 

kebiasaan yang baik sebelum siswa melakukan kegiatan membaca; 

2. Tahap Lanjutan Membaca 

Setelah tahapan pramembaca dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah 

tahapan lanjutan. Tahapan ini siswa diajarkan :  

a) Mengucapan lafal dan intonasi kata dan kalimat sederhana (menirukan 

lafal dan intonasi yang diucapkan guru). Dengan meniru siswa akan 

memiliki pengalaman berbahasa yang benar; 

b) Pengenalan huruf secara bertahap. Pengenalan huruf secara bertahap 

dimulain dengan huruf vokal dan huruf konsonan; 

c) Pengenalan kata-kata baru yang bermakna (dengan menggunakan 

huruf yang sudah dikenal) dimulai dengan huruf yang sederhana, huruf 

yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan sesuai dengan 

kemampuan berbahasa siswa. 

2.1.6 Hakikat Bahasa Jawa 

Asal mula penggunaan bahasa Jawa menurut Wedhawati  (2006: 1-2) 

bahasa Jawa merupakan bahasa pertama penduduk Jawa yang tinggal di provinsi 

Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Lampung, 

sekitar Medan, beberapa daerah transmigrasi di Indonesia diantaranya sebagian 

provinsi Riau, Kalimantan Tengah, dan beberapa tempat diluar negeri, yaitu 

Suriname, Belanda, New Caledonia, dan Pantai Barat Johor. 

Bahasa Jawa secara diakronis berkembang dari bahasa Jawa kuno. Bahasa 

Jawa kuno berkembang dari bahasa Jawa kuno purba. Bahasa Jawa atau disebut 
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bahasa Jawa moderen dipakai oleh masyarakat Jawa sekitar abad ke-16 sampai 

sekarang. 

Berkembanganya bahasa Jawa baru bersamaan dengan beralihnya 

kebudayaan Hindu-Budha-Jawa, kebudayaan Jawa-Islam. Bahasa Jawa baru 

banyak mendapat pengaruh kosakata bahasa Arab, dipakai sebagai wahana bahasa 

lisan maupun bahasa tertulis dalam suasana kebudayaan Islam-Jawa. 

Bahasa Jawa kuno dipakai oleh masyarakat Jawa sejak abad ke-1 hingga 

pertengahan abad ke-15. Mulai abad ke-1 hingga abad  ke-6 bahasa Jawa kuno 

hanya dipakai secara lisan. Bahasa Jawa kuno banyak mendapat pengaruh 

kosakata sangsekerta. Jumlah kosakata sangsekerta mencapai 45% dari 

keseluruhan kosakata bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno dipakai sebagai 

wahana bahasa lisan maupun bahasa tertulis dalam suasana kebudayaan Hindu-

Budha-Jawa sejak abad ke-7 hingga abad ke-15. Huruf yang dipakai awalnya 

adalah pallawa kemudian diciptakan huruf Jawa kuno.  

2.1.6.1 Hakikat Bahasa Jawa di Sekolah Dasar. 

Alam (dalam Mulyana, 2008: 6) pembelajaran bahasa Jawa di Sekolah 

Dasar merupakan sarana untuk pendidikan budi pekerti. Mata pelajaran bahasa 

Jawa sekarang menjadi mata pelajaran wajib sesuai dengan kurikulum muatan 

lokal. Mata pelajaran bahasa Jawa sebagai sarana pendidikan budi pekerti dapat 

ditinjau dari substansi bahasa Jawa itu sendiri, yaitu bahasa Jawa syarat dengan 

nilai-nilai budi pekerti.  
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Bahasa Jawa di Sekolah Dasar sesuai dengan kurikulum Mata Pelajaran 

Muatan Lokal untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/MI kelas III semester 2 dapat 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

 Kurikulum Bahasa Jawa 

 

No STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1 MENDENGARKAN 

Mampu mendengarkan dan 

memahami berbagai ragam wacana 

lisan tentang percakapan dan 

tembang 

1.1 Mendengarkan percakapan antara 

anak dengan anak dan anak dengan 

orang tua 

1.2 Mendengarkan tembang pucung 

2 BERBICARA 

Mampu mengungkapkan pikiran, 

dan perasaan secara lisan tentang 

percakapan dan menceritakan 

pengalaman sendiri dengan santun 

2.1 Melakukan percakapan 

menggunakan ragam bahasa tertentu 

2.2 Menceritakan pengalaman yang 

menarik menggunakan ragam bahasa 

tertentu 

3 MEMBACA 

Mampu membaca dan memahami 

berbagai ragam teks bacaan melalui 

teknik membaca intensif, membaca 

indah, dan membaca huruf Jawa 

3.1. Membaca dongeng atau cerita 

3.2 Membaca indah (misalnya geguritan, 

tembang pucung) 

3.3 Membaca kalimat sederhana 

berhuruf  Jawa Nglegena 

4 MENULIS 

Mampu menulis karangan 

sederhana menggunakan berbagai 

ragam bahasa Jawa sesuai kaidah-

kaidah penulisan dan menulis 

kalimat huruf jawa 

4.1 menulis karangan sederhana 

menggunakan ragam bahasa Jawa 

tertentu 

4.2 menulis kalimat sederhana berhuruf  

Jawa Nglegena 

Sumber: Dinas Pendidikan Jateng (2010: 11) 
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2.1.6.2 Aksara Jawa 

Aksara jawa merupakan salah satu bahasa lisan yang mendapat pengaruh 

dari kebudayaan Hindu-Budha dan Kebudayaan Islam. Aksara Jawa 

(Hanacaraka/Carakan) adalah aksara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa, 

yaitu bahasa asli salah satu kelompok masyarakat penghuni pulau Jawa. Aksara 

Jawa adalah turunan dari aksara Brahmi kuno dari India, sehingga aksara Jawa 

memiliki banyak kemiripan dengan aksara-aksara di Asia Selatan dan Asia 

Tenggara. Aksara Jawa juga digunakan untuk menulis sanskerta, Jawa kuno, dan 

menyalin aksara kawi, serta menulis bahasa Sunda dan Sasak 

 Sutardi (2003: 101) aksara Jawa yang berjumlah 20 huruf itu tidak lahir 

begitu saja. Aksara yang berjumlah 20 huruf ini lahir dari cerita yang berkisah 

tentang kanibalisme (manusia yang memakan manusia), ajaran tentang ketaatan 

kepada seorang pemimpin dan pelajaran tentang kehati-hatian dalam membuat 

keputusan bagi seorang pemimpin. 

Kanibalisme diperlihatkan dalam karakter Raja Medang yang dapat dibunuh 

oleh Aji Saka, seorang kesatria dari Hindustan. Aji Saka memiliki dua abdi yang 

bernama Sembada dan Dora. Begitu sampai di tanah Jawa, khususnya wilayah 

pegunungan Kendeng, ia menancapkan keris pusakanya dan memerintahkan 

Sembada untuk menjaganya. Ia berpesan agar tidak memperbolehkan siapapun 

kecuali dirinya untuk menyentuh keris pusaka tersebut. 

Aji Saka berhasil membunuh raja Medang dan ia dinobatkan menjadi raja 

Medang. Kemudian dia mengutus Dora untuk mengambil keris pusakanya. 

Mengingat amanah perintah tuannnya, Sembada bersikukuh bahwa hanya Aji 
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Saka seorang yang boleh mengambil sendiri pusakanya. Sementara Dora jug tak 

mau disebut gagal dalam menjalankan tugas. Ahirnya mereka mengadu kekuatan 

hingga keduanya mati karena sama-sama kuat. 

Akhirya untuk mengenang atau memberi panghormatan kepada kedua 

abdinya itu dibuatlah aksara Jawa yang dikenal dengan aksara Jawa Hanacaraka. 

Aksara Jawa Hanacaraka memiliki makna yaitu: 

"Hana caraka" tegesé "Ana utusan" 

 

"Data sawala" tegesé "Padha kekerengan" 

 

"Padha jayanya" tegesé "Padha digjayané" 

 

"Maga bathanga" tegesé "Padha dadi 

bathang" 

 

Keaksaraan Jawa adalah aksara suku kata sebanyak 20 macam dengan 

sistem silabik (Ahmadi, 2003: 89). Perwujudannya Aksara Jawa merupakan 

perubahan dari huruf “devanagari” (Sanskerta) dan huruf “pallava” (huruf Jawa 

yang lebih tua) secara evolutif dengan motif papak (persegi), bundar (bulat), 

ataupun lancip (runcing). 

2.1.6.3 Aksara Nglegena (Aksara Dasar) 

Pada aksara Jawa baku terdapat 20 huruf dasar (aksara nglegena) dapat 

disajikan dalam gambar berikut ini: 
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Gambar 2.2: Aksara Jawa Nglegena 

Aksara nglegena disebut juga dengan aksara Jawa Utuh. Hadiwirodarsono 

(2010: 5) aksara nglegena adalah aksara yang belum mendapat sandangan. Semua 

aksara Jawa nglegena diucapkan dengan vocal “a” sehingga apabila ditulis dengan 

huruf latin terdiri dari dua huruf misalnya huruf            dibaca “ha”. Itulah 

sebabnya walaupun aksara nglegena belum diberi sandhangan namun tetap dapat 

untuk menuliskan kata-kata sederhana. 

 

2.1.7 Model Pembelajaran Bahasa Jawa Materi Membaca di SD 

2.1.7.1 Pendekatan Pembelajaran Bahasa Jawa Materi Membaca 

Pendekatan merupakan dasar teoretis untuk suatu metode. Asumsi tentang 

bahasa bermacam-macam, antara lain asumsi yang menganggap bahasa sebagai 

kebiasaan; ada pula yang menganggap bahasa sebagai suatu sistem komunikasi 
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yang pada dasarnya dilisankan; dan ada lagi yang menganggap bahasa sebagai 

seperangkat kaidah (Hairrudin, 2007: 2-4). Dalam membaca pendekatan yang 

disarankan meliputi: 

a. Pendekatan Tujuan 

Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap 

kegiatan belajar-mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu ialah 

tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan 

itu dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran 

yang bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. 

Jadi, proses belajar-mengajar ditentukan oleh tujuan yang telah ditetapkan, untuk 

mencapai tujuan itu sendiri. 

b. Pendekatan Whole Language dalam Pembelajaran Bahasa 

Whole Language dapat dinyatakan sebagai perangkat wawasan yang 

mengarahkan kerangka pikir praktisi dalam menentukan bahasa sebagai meteri 

pelajaran, isi pembelajaran, dan proses pembelajaran. 

Komponen Whole Laguage meliputi a) Reading Aloud adalah kegiatan 

membaca yang dilakukan oleh guru dan siswa. Guru dapat menggunakan bacaan 

yang terdapat dalam buku teks atau buku cerita lainnya dan membacakannya 

dengan suara keras dan intonasi yang benar sehingga setiap siswa dapat 

mendengarkan dan menikmati ceritanya. b) Sustained Silent Reading (SSR) 

adalah kegiatan membaca dalam hati yang dilakukan oleh siswa. Dalam kegiatan 

ini kesempatan untuk memilih sendiri buku atau materi yang akan dibacanya. 

Pada kegiatan ini guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan 
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bacaan yang sesuai dengan kemampuan mereka sendiri sehingga mereka dapat 

menyelesaikan membaca bacaan tersebut. c) Shared reading ini adalah kegiatan 

membaca bersama antara guru dan siswa dan mereka harus mempunyai buku 

untuk dibaca bersama. 

c. Pendekatan Tematis 

 Pendekatan ini menekankan pada tema pembelajaran sebagai payung/ pe-

mandu dalam pembelajaran, seperti materi menulis pengalaman dalam bentuk 

puisi dan menyusun naskah sambutan. Pendekatan tematis ini juga disarankan 

untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas rendah, karena cara pikir siswa 

masih bersifat konkret dan menyeluruh. 

 Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

tematis, karena subjek penelitian adalah siswa kelas III yang termasuk kelas 

rendah. Pembelajaran  tematik pada dasarnya adalah bagian dari model 

pembelajaran terpadu, yang menggunakan tema untuk mengkaitkan beberapa 

mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

untuk memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran, pendekatan temetis 

menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu payung tema (Depdiknas 

dalam Trianto, 2010: 79). Tema yang dipilih adalah yang dekat dengan 

lingkungan keseharian siswa, sehingga siswa mudah dalam memahami materi. 

2.1.7.2 Model Pembelajaran Bahasa Jawa Materi Membaca 

 Beberapa model pembelajaran yang dipandang sesuai untuk mengajarkan 

materi membaca di sekolah dasar diantaranya: 
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1) Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

 Model pembelajaran ini digunakan pada pembelajaran membaca dan me-

nulis pada tingkatan 2-8 (setingkat TK sampai SD). CIRC dikembangkan oleh 

Steven dan Slavin yaitu model pembelajaran terpadu yang menyelaraskan antara 

membaca dan menulis. Guru membentuk kelompok secara heterogen, selanjutnya 

membacakan wacana atau kliping sesuai topik pembelajaran. Siswa bersama 

saling membacakan dan menemukan ide pokok dan menuliskan tanggapannya 

dalam selembar kertas selanjutnya dipresentasikan (Suprijono, 2012: 130). 

2) Model Know-Want-Learn (K-W-L) 

Model K-W-L adalah salah satu model pembelajaran membaca yang 

menekankan pada pentingnya latar belakang pengetahuan pembaca. Dimana 

sebagian besar pendidik di lapangan mengabaikan latar pengetahuan dan 

kepentingan pembaca (D. Ogle dalam Pudjiono, 2008: 6 ). 

3) Model Quantum Learning 

Quantum learning ialah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar 

yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar 

sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Dalam pelaksanaannya 

siswa diajak mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa, dan merayakan 

keberhasilan yang telah dicapai  (DePorter dan Mike, 2011: 8) 

 

2.1.8 Model Pembelajaran Quantum Learning 

Quantum Learning adalah seperangkat metode dan falsafah belajar yang 

telah terbukti di sekolah dan bisnis kerja. DePorter dan Mike (2011: 14) 



38 

 

 

Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi 

belajar, dan setiap detail apa pun memberikan sugesti positif ataupun negatif.  

Beberapa teknik yang digunakan untuk memberikan sugesti positif adalah 

menberi kesempatan siswa duduk dengan nyaman, memasang musik latar di 

dalam kelas, meningkatkan partisipasi individual menggunakan poster-poster 

untuk memberikan kesan besar, sambil menonjolkan informasi, dan menyediakan 

guru-guru yang terlatih baik dalam seni pengajaran sugestif.  

Quantum Learning merupakan gabungan seimbang antara bekerja dan 

bermain. Penerapan Quantum Learning dalam kegiatan pembelajaran melibatkan 

komponen-komponen pembelajaran seperti lingkungan, aktivitas fisik, dan 

suasana pembelajaran. Melibatkan gerakan fisik, permainan-permainan, dan 

pastisipasi aktif dari peserta didik dan guru. Mengubah lingkungan kelas menjadi 

positif, aman, mendukung, santai, dan menggembirakan. Menciptakan suasana 

kelas yang nyaman, cukup penerangan, dan enak dipandang. 

Manfaat Quantum Learning antara lain: a) mengembangkan sikap positif; b) 

motivasi; c) keterampilan belajar seumur hidup; d) kepercayaan diri; e) sukses. 

 

2.1.8.1 Langkah-langkah Pengajaran Quantum Learning. 

Quantum Learning memiliki kerangka perencanaan yang akan memudahkan 

dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Kerangka perancangan Quantum Learning 

menjamin siswa menjadi tertarik dan berminat pada setiap pelajaran. Setelah 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia guna memudahkan dalam mengingat 
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kerangka pembelajaran Quantum Learning bisa disingkat menjadi TANDUR  

(Deporter , 2010:127) Penjabarannya adalah sebagai berikut: 

a) Tumbuhkan. Sertakan diri mereka, pikat mereka, puaskan AMBAK (Apa 

Manfaatnya Bagi Ku?). Dengan mengetahui manfaat yang akan diperoleh 

akan muncul motivasi dalam diri peserta didik untuk bersemangat 

mengikuti pembelajaran; 

b) Alami. Berikan mereka pengalaman belajar, tumbuhkan kebutuhan untuk 

mengetahui; 

c) Namai. Berikan “data”, tepat di saat minat memuncak; 

d) Demonstrasikan. Berikan kesempatan kepada mereka untuk mengaitkan 

pengalaman dengan data baru, sehingga mereka menghayati dan 

membuatnya sebagai pengalaman pribadi; 

e) Ulangi. Rekatkan gambaran keseluruhan dengan melakukan 

pengulangan. Melaui pengulangan sel-sel syaraf diotak menjadi 

terhubung untuk memudahkan dalam mengingat informasi; 

f) Rayakan. Ingat, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. 

Perayaan menambah pelajaran dengan asosiatif positif; 

2.1.7.2 Teori Belajar Yang Mendasari Model pembelajaran Quantum 

Learning 

 Teori belajar yang melandasi model Pembelajaran Quantum Learning 

adalah: 

a) Teori belajar Humanistik. 
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Budiningsih (2008: 68) teori belajar humanistik adalah teori belajar yang 

mementingkan isi yang dipelajari dari pada proses belajar itu. Menurut 

teori belajar ini proses belajar harus dimulai dan ditujukkan untuk 

kepentingan memanusiakan manusia. Pemahaman tentang belajar yang 

diidealkan dalam teori humanistik dapat memanfaatkan teori belajar 

apapun asal tujuannya memanusiakan manusia. Tahap belajar teori 

humanistik adalah: a) tahap pengamatan kongret; b) tahap pengamatan 

aktif  dan reflektif; c) tahap konseptualisasi; d) tahap eksperimental. 

Teori ini mendasari model Quantum Learning karena Quantum Learning 

menghendaki pembelajaran yang memanusiakan siswa. Siswa diberi kesempatan 

menggali informasi, memperoleh pengalaman langsung dalam pembelajaran dan 

mendapat pengakuan keberhasilan siswa dengan adanya penghargaan atau 

reward. Dengan adanya reward atau Penguatan dari guru, siswa akan termotivasi 

dalam belajar, sehingga aktivitas belajar siswa akan meningkat. 

 

2.1.9 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan 

suatu pembelajaran. Djamarah (2006: 120) media berasal dari bahasa latin yang 

merupakan bentuk jamak dari kata “Medium” yang secara harfiah artinya 

perantara atau pengantar. Dengan demikian media adalah wahana penyalur 

informasi belajar atau penyalur pesan. 
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Sudjana (2007: 2), media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar. Media 

pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada 

gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. 

Manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain: 

a) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

b) Bahan pengajaran akan terasa lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai 

tujuan pengajaran lebih baik; 

c) Metode mengajar akan lebih bervariasi; 

d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan. 

Ada beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses 

pengajaran. Pertama, media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau 

diagram, poster, kartun, komik. Media grafis sering juga disebut media dua 

dimensi. Kedua, media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model 

padat, model penampang, model susun, model kerja, mork up, diorama. Ketiga, 

media proyeksi seperti slide, film strip, dan film penggunaan OHP. Keempat, 

penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. 

Dalam memilih media pembelajaran, guru harus memperhatikan hal-hal 

berikut ini agar manfaat media pembelajaran dapat tercapai yaitu: 
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a) Ketepatan dengan tujuan pembelajaran, artinya artinya media dipilih atas 

dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan; 

b) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan 

bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa; 

c) Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu 

mengajar; 

d) Keterampilan guru dalam menggunakannya; 

e) Tersedia waktu untuk menggunakannya; 

f) Sesuai dengan taraf berpikir siswa. 

2.1.8.1 Media Kartu Kata 

Dalam wikipedia.com kartu diartikan sebagai sebuah objek kecil tipis datar, 

umumnya terbuat dari kertas tebal atau plastik. Media kartu kata merupakan salah 

satu media dalam pembelajaran. Media kartu kata termasuk media visual atau 

grafis. Media kartu kata bagian dari media flash card (Tarigan, 2011: 4). 

Flash card adalah suatu kartu bolak balik yang sangat ampuh digunakan 

untuk mengingat dan kaji ulang dalam proses belajar (Windura, 2010: 138). Kartu 

kata merupakan modifikasi dari media flash card. Penggunaannya pun hampir 

sama. Yakni dengan menuliskan tulisan sesuai dengan gambar benda yang ada 

dibalik flash card tersebut. Kartu kata tidak selalu menggunakan gambar, hanya 

tulisan bisa berupa huruf, suku kata, maupun kata. 
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Penggunaan media kartu kata dapat membantu guru dalam menyampaikan 

materi, karena kartu kata lebih kongret sehingga siswa dapat terbiasa melihat 

aksara Jawa nglegena. Selain itu media kartu kata mudah dibuat oleh guru 

maupun siswa, murah, serta mudah digunakan baik secara perorangan maupun 

kelompok. 

 

4.1.9. Penerapan model Quantum Learning dengan media Kartu kata dalam 

meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa: 

Model Quantum Learning dengan media kartu kata dalam meningkatkan 

keterampilan membaca aksara Jawa dilaksanakan dengan tahapan TANDUR 

(Deporter, 2010: 127) dengan media kartu kata: 

a) Guru dan siswa bernyanyi bersama  (tumbuhkan) 

b) Guru menyajikan materi mengenai aksara Jawa kepada siswa (alami) 

c) Siswa dikelompokkan menjadi 8 kelompok kecil. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 siswa. Siswa melakukan permainan kartu kata 

dalam kelompok (namai) 

d) Guru memberikan LKS/ tugas kepada setiap kelompok; 

e) Siswa mendiskusikan jawaban dan saling membantu untuk memahami 

serta mendalami materi. Siswa membaca aksara Jawa dalam kelompok 

secara bergantian; 

f) Secara acak perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil 

diskusi (demonstrasi) 

g) Siswa diberi kesempatan bertanya, materi yang belum dipahami 
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h) Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan 

(ulangi) 

i) Guru dan siswa merayakan keberhasilan belajar dengan bernyanyi 

(rayakan) 
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2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terha-

dap model Quantum Learning dan media kartu kata dalam meningkatkan 

keterampilan membaca. Adapun hasil penelitian tersebut diantaranya: 

Menurut hasil penelitian Aji pada tahun 2012 dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Aksara Jawa melalui Model Quantum Learning dengan 

Media Crossword Puzzle Siswa Kelas VI SDN Tugurejo 01 Semarang” diperoleh 

hasil penelitian bahwa (1) Keterampilan guru setelah dilakukan tindakan 

memperoleh skor 34 dengan kategori baik sekali. (2) Aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan 1 rata-rata siswa memperoleh skor 19,9 dengan kategori cukup. Pada 

siklus II pertemuan 2 rata-rata skor menjadi 26 dengan kategori baik sekali. (3) 

Ketuntasan belajar siswa pada kondisi awal 20% (7 siswa) dari 35 siswa. Setelah 

dilakukan tindakan ketuntasan belajar meningkat menjadi 84,8 (88,6% tuntas 

belajar) 

Penelitian Khanifa, “Penggunaan Media Kartu Kata Timbul untuk 

Meningkatkan Keterampilan Membaca Permulaan dengan Metode Abjad pada 

Siswa Tunagrahita Ringan Kelas Dasar III SLB Negeri Pemalang” menunjukkan 

hasil penelitian pembelajaran keterampilan membaca permulaan dengan metode 

abjad  menggunakan media  kartu kata timbul telah dilaksanakan  dalam dua 

siklus, Nilai  rata-rata  keterampilan membaca permulaan  yang dicapai oleh siswa 

sebelum diberi tindakan,  sebesar 61,5 dengan kategori kurang. Pada siklus II, 

nilai rata-rata  kemampuan membaca permulaan yang dicapai siswa meningkat 

83,5 dan  dengan kategori sangat baik. Selain itu, hasil nontes menunjukkan 
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adanya perubahan perilaku  siswa ke arah positif yakni siswa lebih aktif selama  

pembelajaran, lebih berfokus terhadap penjelasan guru dan berdisiplin  selama  

pembelajaran berlangsung, serta siswa lebih percaya diri untuk menanyakan hal-

hal  yang belum dipahami. 

 Dari kajian empiris tersebut, diperoleh informasi bahwa model Quantum 

Learning dan media kartu kata dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa. 

Penerapan model Quantum Learning dalam penelitian ini tetap harus disesuaikan 

dengan karakteristik siswa. Penelitian di atas dapat dijadikan acuan untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Membaca Aksara 

Jawa melalui Model Quantum Learning dengan Media Kartu Kata Siswa Kelas 

IIIA SDN Petompon 02 Semarang”. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris yang telah diuraikan diperoleh 

alur berpikir sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.3: Bagan Kerangka Berpikir 

1. Model pembelajaran kurang inovatif, dan kurang 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran.  

2. Guru kurang memaksimalkan media atau alat peraga dalam 

proses KBM.  

3. Siswa kurang aktif dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran.  

4. Partisipasi siswa dalam diskusi masih kurang 

5. Belum percaya diri dalam mengajukan ataupun menjawab 

pertanyaan guru/siswa lain 
 

Kondisi 

Akhir 

a) Guru dan siswa bernyanyi bersama  (tumbuhkan) 

b) Guru menyajikan materi mengenai Aksara Jawa kepada siswa 

(alami) 
c) Siswa dikelompokkan.Masing-masing kelompok terdiri dari 5 

siswa. Siswa melakukan permainan kartu kata dalam kelompok 

(namai) 
d) Guru memberikan LKS/ tugas kepada setiap kelompok; 

e) Siswa mendiskusikan jawaban dan saling membantu untuk 

memahami serta mendalami materi. Siswa membaca secara 

bergantian dalam kelompok 

f) Secara acak perwakilan kelompok maju untuk 

mempresentasikan hasil diskusi (demonstrasi) 

g) Siswa diberi kesempatan bertanya, materi yang belum dipahami 

h) Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan (ulangi) 

i) Guru dan siswa merayakan keberhasilan belajar dengan 

bernyanyi (rayakan) 
 

Pelaksanaan 

Kondisi 

Awal 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Jawa dengan 

model Quantm Learning dengan media Kartu Kata meningkat. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Jawa dengan model 

Quantum Learning dengan media Kartu Kata meningkat 

3. Ketuntasan belajar klasikal ≥80% dalam pembelajaran bahasa 

Jawa materi membaca aksara Jawa  siswa  
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Skema alur berpikir di atas memperlihatkan bahwa pada kondisi awal, 

pembelajaran bahasa Jawa belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini 

disebabkan oleh faktor guru dan siswa. Guru belum melakukan variasi 

pembelajaran serta kurang memaksimalkan media atau alat peraga. Selain itu, 

guru masih mendominasi proses pembelajaran yang menyebabkan siswa cepat 

bosan dan konsentrasi atau perhatiannya teralihkan pada hal lain di luar kegiatan 

belajar. 

Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama tim kolaborasi merencanakan 

untuk melakukan tindakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model 

Quantum Learning dengan media kartu kata. Pada awal pembelajaran guru 

mengaitkan pengalaman awal siswa dengan materi yang hendak dipelajari. Siswa 

diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajarnya sendiri dengan 

memainkan media yang telah disediakan. Siswa diberikan lembar kerja dan 

melakukan diskusi dengan teman dalam kelompok. Didalam kelompok siswa 

belajar membaca secara bergantian. Secara acak perwakilan kelompok kemudian 

maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Guru dan siswa bersama-sama 

menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya guru dan siswa merayakan 

keberhasilan pembelajaran dengan pemberian penguatan berupa hadiah/reward, 

tepuk tangan, bernyanyi. 

Tindakan perbaikan yang peneliti lakukan pada pembelajaran bahasa Jawa 

khususnya keterampialn membaca aksara Jawa menggunakan model Quantum 

Learning dengan media kartu kata diharapkan dapat memberikan peningkatan 

pada keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Selanjutnya dapat 
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memberikan  kontribusi atau masukan bagi guru untuk selalu menerapkan 

pembelajaran inovatif, menyenangkan serta memanfaatkan media pembelajaran 

agar siswa antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir di atas, dapat disusun 

hipotesis tindakan sebagai berikut: model Quantum Learning dengan media kartu 

kata dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, 

aktivitas belajar siswa, dan keterampilan membaca aksara Jawa siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah Penitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Classroom Action Research.  PTK 

adalah penelitian praktisi yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan praktik 

profesionalismenya (Gultom, 2010: 20). PTK dilakukan guru untuk mengenali 

dan menganalisis permasalahan pembelajaran dan pengajaran yang terjadi di 

kelasnya, dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tersebut.  

Pengertian PTK mencakup empat aspek improvement, development, 

perspectives, and local change (Schmuck, 2009: 1-2 ).  Action research concerns 

intervention for continous improvement, seeks to foster development and planned 

change, aim to collect trustworthy data on multiple perspectives of particular 

individuals and groups, and focuses on local change and improvement. Artinya 

PTK berkonsentrasi pada perpaduan perbaikan secara terus-menerus, berupaya 

untuk meningkatkan pembangunan dan perencanaan perubahan, bertujuan untuk 

mengumpulkan data akurat pada beberapa perspektif individu tertentu dan 

kelompok, dan berfokus pada perubahan lokal dan perbaikan. 

Rancangan dalam PTK terdiri dari empat tahapan, yakni perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan atau observasi dan refleksi  (Arikunto, 2009: 16). 

Tahapan-tahapan tersebut dapat disajikan dalam gambar berikut ini: 
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Gambar 3.1:  Siklus PTK (Arikunto, 2009: 16) 

3.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan dilakukan dalam diskusi dengan kolaborator penelitian 

tentang perubahan atau modifikasi fokus, atau arah penelitian yang hendak 

dibicarakan, demikian juga langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 

memperbaikinya (Wiriaatmadja, 2005: 102). 

Pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam tiga  siklus dengan Kompetensi 

Dasar sesuai urutan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan 

menggunakan model Quantum Learning dengan media kartu kata. Siklus II 

dilaksanakan untuk memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang dalam 

pelaksanaan siklus I yang diperoleh dari hasil refleksi siklus I. Siklus III 

dilaksanakan untuk memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang dalam 

pelaksanaan siklus II yang diperoleh dari hasil refleksi siklus II. 
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Tahapan dalam perencanaan penelitian ini meliputi: 

a. Menelaah dan materi pembelajaran serta menelaah indikator bersama tim 

kolaborasi. 

b. Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran model Quantum Learning dengan media kartu kata 

c. Menyiapkan sumber dan media kartu kata yang dibutuhkan.  

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

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa.  

3.1.2 Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dimulai dengan mempersiapkan rencana pembelajaran 

dan skenario tindakan termasuk bahan pelajaran dan tugas-tugas, menyediakan 

media dan sarana pendukung lain, mempersiapkan cara merekam dan menganalisi 

data, serta melakukan simulasi pelaksanaan jika diperlukan.  

3.1.3 Observasi 

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan 

(Sudijono, 2007: 76). Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif  dengan 

guru kolaborator untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

keterampilan membaca aksara Jawa melalui model Quantum Learning dengan 

media kartu kata. 
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3.1.4  Refleksi  

Refleksi menguraikan tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan 

dan tentang proses dan dampak perbaikan yang dilakukan (Mulyasa, 2010: 71) . 

Peneliti mengkaji proses pembelajaran yakni keterampilan guru dan aktivitas 

siswa, serta keterampilan membaca aksara Jawa. Hasil kajian digunakan untuk 

menganalisis keefektifan dengan melihat pencapaian indikator kinerja pada siklus 

pertama, serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang 

muncul dalam pelaksanaan siklus pertama. Kemudian peneliti membuat 

perencanaan tindak lanjut untuk siklus II, siklus III dan siklus berikutnya apabila 

masih diperlukan. 

 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Rincian pelaksanaan siklus dapat dijelaskan sebagai berikut: 

3.2.1 Perencanaan Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 

a. Mengidentifikasi SK, KD, dan menetapkan indikator. 

b. Menyusun RPP berdasarkan urutan Kompetensi Dasar yang di tentukan 

dalam kurikulum Tingkat Satuan pendidikan  

c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran 

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

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa serta keefektifan model Quantum Learning dengan media 

kartu kata. 
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3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Prosedur pelaksanaan penelitian melaui model Quantum Learning dengan 

media kartu kata adalah sebagai berikut:  

a. Guru mengkondisikan kelas, meminta siswa memimpin doa untuk 

mengawali pembelajaran, presensi, dan meminta siswa menyiapkan alat 

tulis. 

b. Guru melakukan apersepsi dengan bernyanyi bersama (tumbuhkan).  

c. Guru menyampaikan materi tentang sejarah aksara jawa dan mengenalkan 

aksara jawa “nglegena”. 

d. Guru menjelaskan tentang macam huruf aksara jawa “nglegena” dengan 

menunjukkan kartu huruf. (alami). 

e. Guru membentuk kelompok heterogen. 

f. Siswa mengerjakan lembar kerja secara bersama-sama sesuai dengan kartu 

kata yang diperoleh. Siswa belajar membaca dalam kelompok (namai).  

g. Secara acak perwakilan kelompok maju untuk membacakan hasil diskusi 

dengan kelompok (demonstrasi). 

h. Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya, tentang materi 

yang belum jelas.  

i. Guru memberikan kesempatan bertanya tentang materi yang belum jelas 

(ulangi). 

j. Guru memberikan reward kepada siswa atas pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 
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k. Guru dan siswa bersama-sama memberi tepuk tangan sebagai perayaan 

keberhasilan pembelajaran (rayakan). 

l. Pemberian tes evaluasi. 

3.2.1.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa melalui model Quantum Learning dengan media kartu kata 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa melalui model Quantum Learning dengan media kartu kata. 

c. Melakukan penilaian keterampilan membaca aksara Jawa melalui model 

Quantum Learning dengan media kartu kata 

3.2.1.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan siklus I. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I berdasarkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan membaca aksara Jawa. 

d. Merencanakan tindak lanjut untuk siklus II dengan mengacu pada hasil 

refleksi siklus I. 

3.2.2 Perencanaan Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

a. Mengidentifikasi SK, KD, dan menetapkan indikator. 

b. Menyusun RPP berdasarkan urutan Kompetensi dasar yang di tentukan 

dalam kurikulum Tingkat Satuan pendidikan. 

c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran. 
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d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa serta keefektifan model Quantum Learning dengan media 

kartu kata. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru mengkondisikan kelas, meminta siswa memimpin doa untuk 

mengawali pembelajaran, presensi, dan meminta siswa menyiapkan alat 

tulis. 

b. Guru melakukan apersepsi dengan bernyanyi (tumbuhkan).  

c. Guru menyampaikan materi membaca kata aksara Jawa nglegena (alami). 

d. Guru membentuk kelompok heterogen. 

e. Siswa mengerjakan lembar kerja secara bersama-sama sesuai dengan kartu 

kata yang diperoleh. Siswa belajar membaca dalam kelompok (namai).  

f. Secara acak perwakilan kelompok maju untuk membacakan hasil diskusi 

dengan kelompok (demonstrasi). 

g. Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya, tentang materi 

yang belum jelas.  

h. Guru memberikan kesempatan bertanya tentang materi yang belum jelas 

(ulangi). 

i. Guru memberikan reward kepada siswa atas pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

j. Guru dan siswa bersama-sama memberi tepuk tangan sebagai perayaan 

keberhasilan pembelajaran (rayakan). 
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k. Pemberian tes evaluasi. 

3.2.2.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa melalui model Quantum Learning dengan media kartu kata 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa melalui model Quantum Learning dengan media kartu kata 

c. Melakukan penilaian keterampilan membaca aksara Jawa melalui model 

Quantum Learning dengan media kartu kata 

3.2.2.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan siklus II. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II berdasarkan 

Keterampilan Guru, aktivitas siswa dan keterampilan membaca aksara Jawa. 

d. Merencanakan tindak lanjut untuk siklus III dengan mengacu pada hasil 

refleksi siklaus II. 

3.2.3 Perencanaan Siklus III 

3.2.3.1 Perencanaan 

a. Mengidentifikasi SK, KD, dan menetapkan indikator. 

b. menyusun RPP berdasarkan urutan Kompetensi Dasar yang di tentukan 

dalam kurikulum Tingkat Satuan pendidikan.  

c. menyiapkan sumber dan media pembelajaran. 

d. menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 
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e. menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa serta keefektifan model Quantum Learning dengan media 

kartu kata. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru mengkondisikan kelas, meminta siswa memimpin doa untuk 

mengawali pembelajaran, presensi, dan meminta siswa menyiapkan alat 

tulis. 

b. Guru melakukan apersepsi dengan bernyanyi (tumbuhkan). 

c. Siswa membaca kalimat sederhana aksara Jawa nglegena (alami). 

d. Guru membentukkelompok heterogen. 

e. Siswa mengerjakan lembar kerja secara bersama-sama sesuai dengan kartu 

kata yang diperoleh. Siswa belajar membaca dalam kelompok (namai).  

f. Secara acak perwakilan kelompok maju untuk membacakan hasil diskusi 

dengan kelompok (demonstrasi). 

g. Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya, tentang materi 

yang belum jelas.  

h. Guru memberikan kesempatan bertanya tentang materi yang belum jelas 

(ulangi). 

i. Guru memberikan reward kepada siswa atas pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

j. Guru dan siswa bersama-sama memberi tepuk tangan sebagai perayaan 

keberhasilan pembelajaran (rayakan). 

k. Pemberian tes evaluasi. 
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3.2.3.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa melalui model Quantum Learning dengan media kartu kata. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa melalui model Quantum Learning dengan media kartu kata. 

c. Melakukan penilaian keterampilan membaca aksara Jawa melalui model 

Quantum Learning dengan media kartu kata. 

3.2.3.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan siklus III. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III. 

c. Membuat kesimpulan. 

d. Mengahiri pembelajaran siklus III 

e. Merencanakan tindak lanjut untuk siklus berikutnya apabila diperlukan. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

3.3.1 Siswa 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas IIIA SDN Petompon 02 

Semarang dengan jumlah 40 siswa yang terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 19 

siswa perempuan. 

3.3.2 Guru  

Guru merupakan subjek penelitian yang ikut diteliti dalam penelitian ini. 

Adapun guru yang menjadi subjek penelitian adalah peneliti kelas IIIA SDN 

Petompon 02 Semarang. 
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3.4 Tempat Penelitian 

PTK dilaksanakan di kelas IIIA SDN Petompon 02 Semarang beralamat di 

Jalan Kelud Raya No.05 Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. 

Pemilihan tempat penelitian ini sesuai dengan tempat pelaksanaan PPL (Praktik 

Pengalaman Lapangan) yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jarak antara SDN 

Petompon 02 Semarang dengan Kampus PGSD UNNES ± 10 KM. 

 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Jenis Data 

3.5.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya 

(Arikunto, 2006: 12). Data kuantitatif  berupa hasil tes membaca aksara Jawa 

dalam bentuk nilai yang diperoleh dari pembelajaran Bahasa Jawa. Hasil tes 

ditulis dengan menggunakan langkah-langkah: a) merekap nilai yang diperoleh 

siswa; b) menghitung nilai kumulatif dari tugas-tugas siswa; c) menghitung nilai 

rata-rata. 

 

3.5.1.2 Data Kualitatif 

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis 

dengan pendekatan induktif. Laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk 

narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik 

yang penuh keotentikan (Mustofa, 2009: 25). Data ini diperoleh dari hasil 
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observasi dengan menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan catatan lapangan dalam pembelajaran Membaca aksara Jawa melalui 

Model Quantum Learning dengan media kartu kata. 

 

3.5.2 Sumber Data 

3.5.2.1 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus I, siklus II dan, siklus III,  serta hasil 

evaluasi. 

3.5.2.2 Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran melalui model Quantum Learning dengan media kartu kata. 

3.5.2.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumentasi berasal dari data awal tes, hasil pengamatan, dan 

foto. 

3.5.2.4 Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran berupa data keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

kemampuan siswa dalam proses pembelajaran membaca aksara Jawa berlangsung 

pada saat pelaksanaan siklus I, siklus II dan siklus III.  

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan upaya yang dipergunakan untuk 

menghimpun keterangan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan demi 
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keperluan penelitian. Pengunmpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data 

nyata, realiabel dan akurat yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dalam penelitan ini adalah sebagai berikut: 

3.5.3.1 Teknik Tes 

Teknik tes berupa tes tertulis . Sudjana (2007: 100) tes adalah alat ukur yang 

digunakan kepada individu untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang 

diharapkan baik secara tertulis, secara lisan atau perbuatan. Dalam penelitian ini 

terdapat dua macam tes yang dilaksanakan, yaitu tes awal dan tes hasil belajar. 

Tes awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap konsep 

yang akan diajarkan dan dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar 

berlangsung sedangkan  tes hasil belajar atau tes akhir digunakan untuk 

memperoleh data tentang hasil pembelajaran membaca aksara Jawa menggunakan 

model Quantum Learning dengan media kartu kata. 

3.5.3.2 Teknik Observasi 

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatataan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan 

Sudijono (2007:76). Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk 

menggambarkan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

membaca aksara Jawa melalui model Quantum Learning dengan media kartu 

kata. Observasi dilakukan oleh observer dengan menggunakan lembar 

pengamatan. Adapun lembar pengamatan yang digunakan adalah lembar lembar 

pengamatan aktivitas guru dan pengamatan aktivitas siswa. 
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3.5.3.3 Dokumentasi 

Berbagai informasi yang berkaitan dengan keadaan peserta didik, orang tua, 

dan lingkungannya direkam melalui sebuah dokumen berbentuk formulir atao 

blangko isian yang telah diisi pada saat pertama kali diterima di sekolah yang 

bersangkutan. 

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data tentang : nama siswa, nomor induk siswa, dan hasil belajar 

yang diperoleh siswa sebelum dan sesudah pembelajaran bahasa Jawa melalui 

model Quantum Learning dengan media kartu kata. Selain itu dokumentasi 

dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh observer mengenai kegiatan 

kelompok siswa, dan suasana kelas ketika berlangsungnya proses pembelajaran, 

dokumen yang digunakan berupa foto. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1.Data Kuantitatif 

Data kuantitatif  berupa hasil tes membaca aksara Jawa yang dalam bentuk 

nilai yang diperoleh dari pembelajaran Bahasa Jawa. Hasil tes ditulis dengan 

menggunakan langkah-langkah: a) merekap nilai yang diperoleh siswa; b) 

menghitung nilai kumulatif dari tugas-tugas siswa; c) menghitung nilai rata-rata. 

Data ini diolah dengan mean atau rerata. 

3.6.1.1 Menentukan Skor Berdasarkan Proporsi  

 𝑁 =
𝐵

St
 x 100% 
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Keterangan:  B = Banyaknya butir yang dijawab benar 

St = skor teoritis 

N = Nilai 

(Poerwanti, 2008: 6-5) 

3.6.1.2 Menghitung persentase ketuntasan klasikal 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

%ketuntasan belajar = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑋 100%  

3.6.1.3 Menghitung mean atau rerata kelas 

Menggunakan rumus sebagi berikut: 

=
 𝑥

 𝑁
 

  Keterangan: 

   = nilai rata-rata 

 

 

   (Purwanto, 2010: 207).  

 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang telah dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

 KKM Bahasa Jawa kelas III 

 

 Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

≥ 63 Tuntas 

≤ 63 Tidak tuntas 

Sumber: KKM SDN Petompon 02 Semarang 

3.6.2 Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi, dan catatan lapangan. Adapun 

langkah-langkah menganalisis data kualitatif adalah dengan menganalisis lembar 

observasi yang telah diisi ketika pembelajaran dan mengklasifikasikannya dengan 

observer yang membantu proses penelitian. Data catatan lapangan dianalisis 

dengan cara menelaah catatan kecil saat pembelajaran berlangsung. Data kualitatif 

ini dipaparkan dalam kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. 

Data kualitatif diperoleh dari lembar pengamatan keterampilan guru dalam 

mengelola kegiatan pembelajaran dan aktivitas siswa. Kriteria penilaian dalam 

lembar pengamatan disajikan dalam bentuk deskriptor berdiri sendiri dengan skor 

terendah 1 dan skor tertinggi 4. 

Adapun rumus penghitungan median dengan menggunakan perhitungan 

sebagai berikut (Herrhyanto, 2008: 2.23):  

T = skor tertinggi 

R = skor terendah  

n = banyaknya skor = (T – R) + 1 
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Q1     = kuartil pertama,  

Q1 = 
1

4 
 ( n +2 ) untuk data genap 

Q1 = 
1

4 
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q2 = kuartil kedua 

Q2 = 
2

4
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q3     = kuartil ketiga, 

Q3 = 
1

4
 (3n +2 ) untuk data genap 

Q3 = 
3

4 
 (n + 1)  untuk data ganjil 

Q4 = kuartil keempat = T 

Nilai yang diperoleh dari lembar observasi kemudian dikonversikan dengan 

tabel ketuntasan data kualitatif sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

 Kriteria Penilaian 

 

Skor yang diperoleh Kategori Nilai 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik A 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik B 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup C 

R ≤ skor < Q1 Kurang D 

 

Dari hasil penghitungan maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkat skor 

untuk menentukan kategori skor pada keterampilan guru dan aktivitas siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Hasil dari pengamatan dapat dikelompokkan sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. 
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Tabel berikut merupakan klasifikasi kategori skor keterampilan guru. 

Peneliti mendeskripsikan kriteria penskoran keterampilan guru menjadi empat 

kategori. 

Tabel 3.3 

 Kriteria Hasil Pengamatan Keterampilan Guru 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

32 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik A 

24 ≤ skor < 32 Baik B 

16 ≤ skor < 24 Cukup C 

8≤ skor < 16 Kurang D 

  

Tabel berikut merupakan klasifikasi kategori skor aktifitas siswa. Peneliti 

mendeskripsikan kriteria penskoran aktivitas siswa menjadi empat kategori.  

Tabel 3.4 

Kriteria Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

 

Skor Kategori  Nilai 

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik A 

18 ≤ skor < 24 Baik B 

12 ≤ skor < 18 Cukup C 

7 ≤ skor < 12 Kurang D 

 

 Tabel merupakan klasifikasi kategori skor keterampilan Membaca aksara 

Jawa siswa. Peneliti mendeskripsikan kriteria penskoran keterampilan Membaca 

aksara Jawa siswa menjadi empat kategori. 
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Tabel 3.5 

Kriteria Hasil Pengamatan Keterampilan Membaca Aksara Jawa Siswa 

 

Skor Kategori  Nilai 

7 ≤ skor ≤ 9 Sangat Baik A 

5 ≤ skor < 7 Baik B 

2 ≤ skor < 5 Cukup C 

0 ≤ skor < 2 Kurang D 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran menggunakan model Quantum Learning dengan media kartu 

kata dapat meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa siswa kelas IIIA 

SDN Petompon 02 Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

3.7.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran membaca aksara Jawa melalui 

model Quantum Learning dengan media kartu kata meningkat dengan 

kriteria minimal baik 

3.7.2 Aktivitas  siswa dalam pembelajaran membaca aksara Jawa melalui model 

Quantum Learning dengan media kartu kata meningkat dengan kriteria 

minimal baik. 

3.7.3 80% siswa kelas IIIA SDN Petompon 02 Semarang mengalami ketuntasan 

belajar individual aspek keterampilan membaca aksara Jawa sebesar ≥ 63 

menggunakan model Quantum Learning dengan media kartu kata. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Data penelitian yang disajikan merupakan hasil pembelajaran tes dan non 

tes yang berasal dari prasiklus, siklus I, siklus II dan siklus III. Hasil prasiklus 

merupakan hasil pembelajaran bahasa Jawa siswa sebelum menggunakan Model 

Quantum Learning dengan media kartu kata. Sedangkan hasil siklus I, siklus II, 

dan siklus III merupakan hasil pembelajaran bahasa Jawa dengan menggunakan  

model Quantum Learning dengan media kartu kata. 

4.1.1 Deskripsi Data Prasiklus 

Berdasarkan temuan dari kegiatan prasiklus yang diperoleh permasalahan 

bahwa pembelajaran bahasa Jawa di kelas IIIA SDN Petompon 02 Semarang pada 

keterampilan membaca aksara Jawa, terdapat 24 dari 40 siswa (60%) belum 

mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah ≥ 63. Hal ini disebabkan 

keterampilan membaca aksara Jawa siswa rendah. Kondisi tersebut memerlukan 

tindakan perbaikan dalam bentuk penelitian tindakan kelas (PTK).  

Identifikasi yang dilakukan bersama guru kolaborator menemukan penyebab 

permasalahan yang terjadi pada pembelajaran bahasa Jawa siswa kelas IIIA SDN 

Petompon 02 Semarang adalah: (1) siswa kurang mengenal huruf aksara Jawa; (2) 

keterampilan membaca aksara Jawa siswa masih rendah; (3) guru belum 

menerapkan model pembelajaran yang bervariasi; (4) guru belum memanfaatkan 

media pembelajaran dengan maksimal; (5) KBM kurang menarik perhatian siswa. 
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Masalah tersebut menyebabkan hasil belajar siswa masih belum memenuhi 

kriteria ketuntasan klasikal sebesar 80%. Data hasil belajar siswa dapat disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Prasiklus 

 

Interval nilai Frekuensi % Kategori 

91-100 0 0% Tuntas 

78-90 2 5% Tuntas 

65-77 14 35% Tuntas 

52-64 20 50% Tidak tuntas 

39-51 3 7,5% Tidak tuntas 

26-38 1 2,5% Tidak tuntas 

Jumlah nilai 
2445 

 

Rerata 61 

Pesentase ketuntasa klasikal 40% 

Ketuntasan pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa siswa 

kelas IIIA SDN Petompon 02 Semarang hanya sebesar 40%. Perolehan nilai 

tertinggi adalah 81 dan nilai terendah adalah 37. Nilai dapat disajikan dalam 

diagram interval hasil belajar prasiklus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Hasil Belajar Klasikal Prasiklus 
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4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus I 

4.1.2.1 Deskripsi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I dapat disajikan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

 

 

No Indikator 
Tingkat kemampuan 

Jumlah 
1 2 3 4 

1.  Melaksanakan pra pembelajaran    √  3 

2.  Membuka pelajaran dengan 

memberikan apersepsi   
  √  3 

3.   Menyampaikan tujuan 

pembelajaran  
 √   2 

4.    Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa 
 √   2 

5.  Menyajikan materi 

pembelajaran 
  √  3 

6.  Membimbing siswa dalam 

menggunakan media kartu kata 
 √   2 

7.  Membimbing siswa dalam 

diskusi kelompok  
 √   2 

8.  Mengelola kelas  √   2 

9.  Guru memberikan penguatan 

kepada siswa 
 √   2 

10.  Menutup pelajaran    √  3 

 Jumlah Skor 24 

 Kriteria Baik 
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Berdasarkan Tabel  4.2 keterampilan guru dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa melalui model Quantum Learning dengan media kartu kata 

memperoleh skor 24 dengan kriteria baik. Adapun penjabarannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Melaksanakan Pra Pembelajaran 

Keterampilan guru dalam melaksanakan pra pembelajaran memperoleh skor 

3. Guru memimpin berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Namun guru belum 

mendampingi siswa dalam mempersiapkan ruangan kelas misalnya mendampingi 

siswa melaksanakan piket pagi, maupun mengatur tempat duduk siswa yang 

kurang rapi. 

b. Membuka Pelajaran dengan Memberikan Apersepsi   

Keterampilan guru membuka pelajaran dengan memberikan apersepsi 

memperoleh skor 3. Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa bernyanyi 

bersama lagu Jaranan sambil menirukan gaya Kuda Lumping. Kegiatan apersepsi 

ini cukup menarik perhatian siswa karena siswa antusisas untuk maju, bernyanyi 

bersama. Apersepsi juga mengaitkan dengan pengalaman siswa.  

c. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 

Keterampilan guru menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 2. 

Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran, namun tidak menuliskannya 

dipapan tulis dan tidak menyampaikan kegiatan pembelajaran.  

d. Mengajukan Pertanyaan kepada Siswa 

Keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan memperoleh skor 2. Guru 

telah mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Jawa aksara 
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nglegena, namun guru belum memberikan kesempatan siswa menjawab 

pertanyaan secara bergilir, dan guru kurang memberikan cukup waktu kepada 

siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. 

e. Menyajikan Materi Pembelajaran 

Keterampilan guru dalam menyajikan materi pembelajaran memperoleh 

skor 3. Guru telah menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan Rencana 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun. Selain itu guru juga telah menggunakan 

media pembelajaran yakni media kartu kata. Media kartu kata ini cukup 

membantu siswa dalam meghafalkan aksara Jawa nglegena. Pada keterampilan 

menyajikan materi pembelajaran, guru belum memberikan umpan balik kepada 

siswa. 

f. Membimbing Siswa dalam Menggunakan Media Kartu Kata 

Keterampilan guru membimbing siswa dalam menggunakan media kartu 

kata memperoleh skor 2. Guru telah memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya, namun belum memberikan petunjuk dalam menggunakan kartu kata 

terlebih dahulu. Sehingga banyak siswa yang belum mengerti cara menggunakan 

kartu kata.  

g. Membimbing Siswa dalam Diskusi Kelompok 

Keterampilan guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

memperoleh skor 2.  Setelah membagi kelompok, guru membimbing siswa dalam 

melaksanakan diskusi kelompok. 
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h. Mengelola Kelas 

Keterampilan guru dalam mengelola kelas memperoleh skor 2. Guru 

menunjukan sikap tanggap dengan menjawab pertanyaan kelompok yang belum 

paham dengan tugas yang diberikan. Namun kurang membagi perhatian secara 

merata kepada semua kelompok. Selain itu pengelolaan waktu belum 

dilaksanakan dengan baik karena melebihi waktu yang telah direncanakan. 

i. Guru Memberikan Penguatan kepada Siswa 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan kepada siswa memperoleh 

skor 2. Guru memberikan penguatan secara verbal berupa pujian dan tepuk 

tangan. 

j. Menutup Pelajaran 

Keterampilan guru menutup pelajaran memperoleh skor 3. Guru bersama-

sama dengan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Guru memberikan evaluasi pembelajaran, namun tidak memberikan tindak lanjut 

berupa pekerjaan rumah (PR).  

Berdasarkan keterangan tersebut, perolehan skor pada tiap indikator dapat 

disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

Gambar 4.2: Diagram Indikator Keterampilan Guru Siklus I 
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Keterampilan yang masih perlu ditingkatkan adalah (1) keterampilan 

membuka pelajaran; (2) keterampilan menyampaikan tujuan pembelajaran; (3) 

keterampilan mengajukan pertanyaan; (4) keterampilan membimbing siswa dalam 

menggunakan kartu kata; (5) keterampilan membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok; (6) keterampilan dalam mengelola kelas dan  (7) keterampilan 

memberikan penguatan kepada siswa. Keterampilan tersebut adalah indikator  

keterampilan guru yang memperoleh skor 2 

4.1.2.2 Deskripsi Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus I dapat ditampilkan  

melaui tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 

Aktivitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran Siklus I 

 

No Indikator 

Banyak siswa 

mendapat skor 

Jumlah 

skor 

Rata

-rata 

1 2 3 4   

1.  Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran  
- - 20 20 140 3,5 

2.  Merespon apersepsi dari guru dengan 

menjawab pertanyaan tentang aksara Jawa  
5 25 5 5 90 2,3 

3.  Memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan guru 
4 17 16 3 99 2,5 

4.  Membaca menggunakan kartu kata  10 10 13 7 97 2,4 

5.  Diskusi dengan teman  12 20 8 - 69 1,7 

6.  Menuliskan dan menyampaikan jawaban 

hasil diskusi 
20 10 5 5 78 2,0 

7.  Antusias dan tertib dalam kegiatan diskusi 3 18 15 4 100 2,5 

Jumlah Skor 673 16.8 

Kategori Cukup 
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Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan perolehan skor rata-rata aktivitas 

siswa pada pembelajaran menggunakan model Quantum Learning dengan media 

kartu kata adalah 16,8 dengan kriteria cukup. Adapun rincian deskripsi aktivitas 

siswa dapat dipaparkan sebagai berikut: 

 

a.  Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Keterampilan mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran 

memperoleh skor rata-rata 3,5. Keterampilan mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pembelajaran mendapat nilai rata-rata tertinggi dibandingkan indikator 

yang lain pada siklus I. 20 siswa (50%) memperoleh skor 3 dan 20 siswa(50%) 

memperoleh skor 4. Ketika pembelajaran dimulai semua siswa sudah berada di 

dalam kelas, dan duduk di bangku masing-masing dengan tenang. Namun hanya 

20 siswa (50%) yang telah mengeluarkan alat tulisnya berupa pensil, penghapus 

dan buku bahasa Jawa.   

b. Merespon Apersepsi dari Guru dengan Menjawab Pertanyaan tentang aksara 

Jawa 

Keterampilan merespon apersepsi dari guru dengan menjawab pertanyaan 

tentang aksara Jawa memperoleh skor rata-rata 2,3. Terdapat 5 siswa (12,5%) 

yang memperoleh skor 1, terdapat 25 siswa (62,5%) yang memperoleh skor 2, ada 

5 siswa (12,5%) yang memperoleh skor 3 dan 5 siswa (12,5%) memperoleh skor 

4. Pada saat guru mengajukan pertanyaan hampir seluruh siswa mengacungkan 

jari, sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan, namun terdapat 5 siswa yang 

tidak mengacungkan jari. Terdapat 25 siswa yang hanya mengankat tangan namun 
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belum mendapatkan giliran menjawab pertanyaan. Terdapat 5 siswa yang 

mengeluarkan pendapat namun kurang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan 

oleh guru. Terdapat 5 siswa yang berhasil menjawap pertanyaan dari guru dengan 

tepat. 

c. Memperhatikan Penjelasan yang Disampaikan Guru 

Keterampilan mendengarkan penjelasan yang disampaikan guru 

memperoleh skor rata-rata 2,5. terdapat 4 siswa (10%) yang memperoleh skor 1, 

ada 17 siswa (42,5%) yang memperoleh skor 2, terdapat 16 siswa (40%) yang 

memperoleh skor 3 dan 3 siswa (7,5%) yang memperoleh skor 4. Saat 

pembelajaran berlangsung terdapat 4 siswa yang tidak berkonsentrasi dalam 

mendengarkan penjelasan guru, siswa mengobrol dengan teman sebangkunya dan 

mengganggu teman yang lain, meskipun sudah ditegur oleh guru. Terdapat 17 

siswa yang mendengarkan penjelasan guru, namun dengan posisi duduk yang 

kurang baik, namun tidak mengganggu KBM. Terdapat 16 siswa yang 

memperoleh skor 3, karena posisi duduk yang baik penuh konsentrasi dalam 

mendengarkan penjelasan dari guru, namun siswa tidak terlihat mencatat apa yang 

telah dijelaskan guru. Terdapat 3 siswa yang memperoleh skor 4 karena selain 

mendengarkan dengan penuh konsentrasi, siswa juga terlihat mencatat hal yang 

penting yang telah di catat guru dipapan tulis.  

d. Membaca Menggunakan Kartu Kata 

Keterampilan membaca kartu kata memperoleh skor 2,4. Terdapat 10 siswa 

(25%) yang tidak menggunakan ataupun membaca kartu kata yang telah diberikan 

guru, hal ini disebabkan karena siswa kesulitan dalam membaca aksara Jawa. 
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Terdapat 10 siswa (12,5%) yang menggunakan kartu kata namun belum dapat 

membaca kartu kata dengan benar. Terdapat 13 siswa (32,5%) yang memperoleh 

skor 3, siswa sudah menggunakan kartu kata dengan baik dan membaca kartu kata 

dengan benar, namun tidak menyalin kata pada kartu kata yang diperoleh ke buku 

catatan. Terdapat 7 siswa yang memperoleh skor 4, karena siswa telah 

menggunakan kartu kata, membaca kartu kata dengan benar, dan menyalin tulisan 

di buku catatan. 

e. Diskusi dengan Teman 

Keterampilan siswa dalam melaksanakan diskusi dengan teman kelompok, 

memperoleh skor rata-rata 1,7. Terdapat 12 siswa (30%) yang memperoleh skor 1, 

hal ini disebabkan adanya siswa yang tidak mau berdiskusi dengan teman satu 

kelompoknya, siswa ini lebih memilih berdiam diri, ataupun malah bermain 

sendiri, meskipun telah mendapat teguran dari teman di kelompoknya dan guru. 

Terdapat 20 siswa (50%) yang memperoleh skor 2, kebanyakan siswa yang 

memperoleh skor 2 telah mengikuti diskusi kelompok sesuai petunjuk yang 

diberikan, namun mereka kurang begitu aktif dalam diskusi kelompok, dan belum 

mengeluarkan pendapat dalam kelompok. Terdapat 8 siswa (20%) yang 

memperoleh skor 3. Siswa telah melaksanakan diskusi kelompok dengan baik, 

dan berpendapat, namun hanya bekerjasama dengan satu teman saja dalam 

kelompoknya. Pada keterampilan diskusi dalam kelompok ini belum ada siswa 

yang memperoleh skor 4. 
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f. Menuliskan dan Menyampaikan Jawaban Hasil Diskusi 

Keterampilan siswa menuliskan dan menyampaikan jawaban hasil diskusi 

rata-rata memperoleh skor 2,0. Terdapat 20 siswa (50%) yang memperoleh skor 1, 

pada saat diskusi berlangsung sebagian besar siswa tidak mencatat hasil diskusi. 

Terdapat 10 siswa (25%) yang memperoleh skor 2 karena mencatat hasil diskusi, 

5 siswa (12,5%) yang memperoleh skor 3 karena menulis hasil diskusi dilembar 

jawaban dan menyalinnya dibuku catatan, dan 5 siswa (12,5%) yang memperoleh 

skor 4 karena mencatat hasil diskusi dan menyampaikan hasil diskusi di depan 

kelas. 

g. Antusias dan Tertib dalam Kegiatan Diskusi 

Keterampilan siswa dalam menunjukkan keantusiasan dan ketertiban dalam 

kegiatan diskusi memperoleh skor rata-rata 2,5. Terdapat 3 siswa (3%) yang 

memperoleh skor 1, karena siswa tidak melaksanakan diskusi dengan tertib, siswa 

sibuk bermain sendiri dan cenderung menggangu teman yang lain. Terdapat 14 

siswa (35%) yang memperoleh skor 2 karena telah menunjukkan keantusiasannya 

dalam diskusi kelompok, namun masih sering bercanda dan kurang tertib. 

Terdapat 15 siswa (37,5%) yang memperoleh skor 3, karena telah melaksanakan 

diskusi dengan antusias, dan tertib namun masih sesekali mengganggu kelompok 

lain. Dan terdapat 4 siswa yang antusias melaksanakan diskusi kelompok dengan 

tertib dan tidak mengganggu kelompok lain. 

4.1.2.3 Deskripsi Hasil Belajar Berupa Keterampilan Membaca 

Observasi hasil belajar berupa keterampilan membaca aksara Jawa pada 

siklus I dapat disajikan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.4 

Keterampilan Membaca Aksara Jawa 

 

No Indikator 

Banyaknya Siswa yang 

Memperoleh Skor Jumlah Rata-rata 

1 2 3 

1 Kelancaran Membaca 8 22 10 82 2,1 

2 Ketepatan Pelafalan 4 36 0 76 1,9 

3 Ketepatan Intonasi 5 35 0 75 1,9 

Jumlah 233 5,8 

Kriteria Cukup 

 

Berdasarkan Tabel 4.4, keterampilan membaca aksara Jawa siswa dalam 

pembelajaran membaca aksara Jawa melalui model Quantum Learning dengan 

media kartu kata memperoleh skor 4,5 dengan kriteria cukup. Adapun 

penjabarannya adalah sebagai berikut: 

a. Kelancaran dalam membaca 

Kelancaran dalam membaca aksara Jawa memperoleh skor rata-rata 2,1.. 

Terdapat 8 siswa (20%) yang memperoleh skor 1, siswa masih terbata-bata dalam 

membaca aksara Jawa . Terdapat 22  siswa (55%) yang memperoleh skor 2, siswa 

telah lancar dalam membaca aksara Jawa, namun masih terdapat beberapa kali 

pengulangan dalam membaca. Terdapat 9 siswa (25%) yang memperoleh skor 3, 

karena siswa lancar dalam membaca, tidak terdapat pengulangan dalam membaca 

dan tidak terbata-bata. 

b. Ketepatan pelafalan dalam membaca kata 

Ketepatan pelafalan dalam membaca aksara Jawa siswa memperoleh skor 

rata-rata 1,9. Terdapat 4 siswa (10%)  yang memperoleh skor 1. Pada saat siswa 
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membaca aksara Jawa, masih terdapat banyak kesalahan dalam melafalkan 

bacaan. Terdapat siswa 36 siswa (90%) yang memperoleh skor 2. Siswa telah 

membaca aksara Jawa dengan lafal yang tepat. 

c. Ketepatan menggunakan intonasi. 

Ketepatan menggunakan intonasi dalam membaca aksara jawa siswa 

memperoleh skor rata-rata 1,9. Terdapat 5 siswa (12,5%) yang memperoleh skor 

1, siswa membaca dengan intonasi monoton, dan belum ada variasi intonasi. 

Terdapat 35 siswa (87,5%) yang memperoleh skor 2, siswa sudah membaca 

dengan irama dan intonasi. 

Hasil belajar berupa rata-rata nilai keterampilan membaca dan hasil evaluasi 

tertulis. Paparan nilai hasil belajar pada Siklus I dapat disajikan dalam tabel 

berikut: 
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Tabel  4.5 

Hasil Belajar Klasikal Siklus I 

Ket:   T adalah Tuntas 

 TT adalah Tidak Tuntas 

No Nama 
Nilai Keterampilan 

Membaca 
Nilai Evaluasi 

Rata-

rata 
Ket 

1 A1 66.7 80 73.35 T 

2 A2 66.7 65 65.85 T 

3 A3 66.7 90 78.35 T 

4 A4 66.7 90 78.35 T 

5 A5 77.8 95 86.4 T 

6 A6 55.6 40 47.8 TT 

7 B1 66.7 75 70.85 T 

8 D1 44.4 40 42.2 TT 

9 D2 77.8 95 86.4 T 

10 D3 66.7 70 68.35 T 

11 D4 55.6 35 45.3 TT 

12 F1 44.4 45 44.7 TT 

13 H1 44.4 85 64.7 T 

14 H2 55.6 10 32.8 TT 

15 H3 66.7 80 73.35 T 

16 H4 66.7 50 58.35 TT 

17 L1 66.7 70 68.35 T 

18 L2 66.7 75 70.85 T 

19 M1 55.6 60 57.8 TT 

20 M2 66.7 85 75.85 T 

21 M3 55.6 60 57.8 TT 

22 M4 66.7 80 73.35 T 

23 N1 77.8 90 83.9 T 

24 N2 77.8 85 81.4 T 

25 R1 66.7 95 80.85 T 

26 R2 66.7 80 73.35 T 

27 R3 77.8 100 88.9 T 

28 R4 66.7 85 75.85 T 

29 R5 55.6 35 45.3 TT 

30 R6 77.8 100 88.9 T 

31 R7 77.8 95 86.4 T 

32 R8 77.8 100 88.9 T 

33 S1 66.7 100 83.35 T 

34 S2 77.8 100 88.9 T 

35 S3 55.6 50 52.8 TT 

36 S4 55.6 50 52.8 TT 

37 S5 77.8 95 86.4 T 

38 X1 66.7 90 78.35 T 

39 X2 55.6 45 50.3 TT 

40 X3 44.4 45 44.7 TT 

Skor rata-rata 68.8 

Siswa yang tuntas 27 67,5% 

Siswa yang tidak tuntas 13 32,5% 
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Berdasarkan Tabel 4.5, ketuntasan belajar klasikal mencapai 67,5% (27 dari 

40 siswa) dengan nilai rata-rata 68,8. Nilai rata-rata terendah adalah 32.8 dan nilai 

rata-rata tertinggi adalah 88,9.  

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Klasikal Siklus I 

 

Interval nilai Frekuensi % Kategori 

95-100 0 5% Tuntas 

80-94 12 30% Tuntas 

65-79 16 40% Tuntas 

50-64 5 12,5% Tidak tuntas 

35-49 6 15% Tidak tuntas 

20-34 1 0 Tidak tuntas 

5-19 0 0 Tidak tuntas 

Jumlah Nilai 2752,5 

Rerata 68,8 

Persentase ketuntasan klasikal 67,5% 

 

Hasil belajar siklus I mengalami peningkatan dibandingkan hasil belajar 

Prasiklus. Untuk lebih jelas dapat disajikan pada diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3: Diagram Data Hasil Belajar Siswa Prasiklus dan Siklus I 
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Ketuntasan klasikal hasil belajar siklus I dapat disajikan dalam gambar 

diagram berikut ini: 

 

Gambar 4.4: Persentase Ketuntasan Klasikal Siklus I 

 

4.1.2.4 Refleksi Siklus I 

4.1.2.4.1 Keterampilan Guru 

Berdasarkan observasi 10 indikator keterampilan guru pada siklus I 

diperoleh skor 24 dengan kriteria Baik, hal ini belum mencapai indikator 

keberhasilan, sehingga perlu adanya peningkatan keterampilan guru pada siklus 

selanjutnya yakni siklus II. 

 

4.1.2.4.2 Aktivitas siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran 

pada siklus I diperoleh 7 indikator aktivitas siswa yang meliputi: (1) kesiapan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, siswa mendapat skor rata-rata 3,5; (2) 

Merespon apersepsi dari guru dengan menjawab pertanyaan tentang aksara Jawa, 

siswa memperoleh skor rata-rata 2,3; (3) Memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan guru, siswa memperoleh skor rata-rata 2,5; (4) Membaca 

67,5%

32,5%

Ketuntasan Klasikal

Tuntas

Tidak Tuntas 
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menggunakan kartu kata memperoleh skor 2,4; (5) Diskusi dengan teman 

memperoleh skor 1,7; (6) Menuliskan dan menyampaikan jawaban hasil diskusi 

memperoleh skor rata-rata 2,0; (7) Antusias dan tertib dalam kegiatan diskusi 

memperoleh skor rata-rata 2,5. 

Dari ketujuh indikator yang diamati pada siklus I telah diperoleh skor rata-

rata 16,8 dengan kriteria cukup, sehingga perlu adanya perbaikan pada siklus 

selanjutnya yakni siklus II. 

4.1.2.4.3 Hasil Belajar Berupa Keterampilan Membaca Aksara Jawa  

Hasil belajar siswa pada siklus I berupa keterampilan membaca aksara 

Jawa melalui model Quantum Learning  dengan media kartu kata dapat disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Indikator Ketuntasan Klasikal 

 

No Indikator 

Ketuntasan Klasikal Rata-Rata 

Nilai Tuntas Tidak Tuntas 

1 Membaca aksara Jawa 27 (67,5%) 13 (32,5%) 68,8 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa dalam 

membaca aksara Jawa belum mencapai ketuntasan klasikal yang telah ditentukan 

yaitu 80%. Sehingga perlu adanya perbaikan agar ketuntasan klasikal meningkat 

dengan perencanaan siklus II. 
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4.1.2.5 Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

membaca aksara Jawa siswa kelas IIIA SDN Petompon 02 Semarang melaui 

model Quantum Learning dengan media kartu kata perlu diperbaiki dengan 

melaksanakan siklus II. Hal berkaitan dengan indikator keberhasilan yang belum 

tercapai. Hal-hal yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap berikutnya 

adalah dengan lebih menekankan pada Indikator-indikator keterampilan guru 

dalam pengelolaan pembelajaran sehingga diharapkan akan berpengaruh pada 

peningkatan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus II 

4.1.3.1 Deskripsi Keterampilan Guru 

 Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II dapat disajikan pada tabel 

di bawah ini: 
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Tabel 4.8 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan Jumlah 
1 2 3 4 

1. Melaksanakan pra pembelajaran 
  

√ 
 

4 

2. 
Membuka pelajaran dengan memberikan 

apersepsi    
√ 4 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
  

√ 
 

3 

4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 
  

√ 
 

3 

5. Menyajikan materi pembelajaran 
  

√ 
 

3 

6. 
Membimbing siswa dalam menggunakan 

media kartu kata   
√ 

 
3 

7. Membimbing siswa dalam diskusi kelompok 
  

√ 
 

3 

8. Mengelola kelas 
 

√ 
  

2 

9. Guru memberikan penguatan kepada siswa 
  

√ 
 

3 

10. Menutup pelajaran 
  

√ 
 

3 

 
Jumlah Skor 31 

 
Kriteria Baik 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 keterampilan guru dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa melalui model Quantum Learning dengan media kartu kata 

memperoleh skor 31 dengan kriteria baik. Adapun penjabarannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Melaksanakan Pra Pembelajaran 

Keterampilan guru dalam melaksanakan pra pembelajaran memperoleh skor 

4. Guru memimpin berdoa dan mengecek kehadiran siswa, dan mendampingi 

siswa dalam mempersiapkan ruangan kelas. Guru mendampingi siswa 
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melaksanakan piket pagi, berbaris sebelum masuk kedalam kelas, dan mengatur 

tempat duduk siswa yang kurang rapi. 

b. Membuka Pelajaran dengan Memberikan Apersepsi   

Keterampilan guru membuka pelajaran dengan memberikan apersepsi 

memperoleh skor 4. Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa bernyanyi 

bersama lagu dolanan Menthok-menthok sambil menirukan gaya binatang 

Menthok. Kegiatan apersepsi ini cukup menarik perhatian siswa karena siswa 

antusisas untuk maju, bernyanyi bersama. Kegiatan apersepsi dengan menyanyi 

lagu dolanan akan membangkitkan motivasi siswa untuk belajar dan mengaitkan 

pengalaman belajar siswa dengan bahasa Jawa. 

c. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 

Keterampilan guru menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 3. 

Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menuliskan tujuan 

pembelajaran pada papan tulis, namun tidak menyampaikan kegiatan 

pembelajaran.  

d. Mengajukan Pertanyaan kepada Siswa 

Keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan memperoleh skor 3. Guru 

telah mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Jawa aksara 

nglegena, dan guru  memberikan kesempatan siswa menjawab pertanyaan secara 

bergilir, namun waktu yang diberikan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan 

masih kurang cukup. 
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e. Menyajikan Materi Pembelajaran 

Keterampilan guru dalam menyajikan materi pembelajaran memperoleh 

skor 3. Guru telah menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan Rencana 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun. Selain itu guru juga telah menggunakan 

media pembelajaran yakni media kartu kata. Media kartu kata ini mempermudah 

siswa dalam meghafalkan aksara Jawa nglegena. Pada keterampilan menyajikan 

materi pembelajaran, guru belum memberikan umpan balik kepada siswa. 

f. Membimbing Siswa dalam Menggunakan Media Kartu Kata 

Keterampilan guru membimbing siswa dalam menggunakan media kartu 

kata memperoleh skor 3. Guru telah memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya, dan membimbing dalam membaca kartu kata, namun guru belum 

memberikan petunjuk dalam menggunakan kartu kata. 

g. Membimbing Siswa dalam Diskusi Kelompok 

Keterampilan guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

memperoleh skor 3.  Setelah membagi kelompok, guru membimbing siswa dalam 

melaksanakan diskusi kelompok. 

h. Mengelola Kelas 

Keterampilan guru dalam mengelola kelas memperoleh skor 2. Guru 

menunjukan sikap tanggap dengan menjawab pertanyaan kelompok yang belum 

paham dengan tugas yang diberikan. Namun kurang membagi perhatian secara 

merata kepada semua kelompok. Selain itu pengelolaan waktu belum 

dilaksanakan dengan baik karena melebihi waktu yang telah direncanakan. 
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i. Guru Memberikan Penguatan kepada Siswa 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan kepada siswa memperoleh 

skor 3. Guru memberikan penguatan secara verbal berupa pujian dan tepuk 

tangan. Selain memberikan penguatan secara verbal, guru juga memberikan 

penguatan berupa lingkaran senyum. 

j. Menutup Pelajaran 

Keterampilan guru menutup pelajaran memperoleh skor 3. Guru bersama-

sama dengan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Guru memberikan evaluasi pembelajaran, namun masih belum memberikan 

tindak lanjut berupa pekerjaan rumah (PR).  

Berdasarkan keterangan tersebut, perolehan skor pada tiap indikator dapat 

disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

Gambar 4.5: Diagram Skor Indikator Keterampilan Guru Siklus II 

  

 

Keterampilan yang masih perlu mendapat perhatian adalah keterampilan 

mengelola kelas, karena memperoleh skor terendah yakni skor 2. Selain itu 

keterampilan yang perlu ditingkatkan lagi adalah (1) keterampilan menyampaikan 

tujuan pembelajaran; (2) keterampilan mengajukan pertanyaan; (3) keterampilan 
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mennyajikan materi pembelajaran (4) keterampilan membimbing siswa dalam 

menggunakan kartu kata; (5) keterampilan membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok; (6) keterampilan memberikan penguatan kepada siswa; (7) 

keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan tersebut adalah indikator  

keterampilan guru yang memperoleh skor 3 

4.1.3.2 Deskripsi Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus II dapat ditampilkan  

melaui tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Aktivitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran Siklus II 

 

No Indikator 

Banyak siswa 

mendapat skor 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

1 2 3 4   

1.  Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran  
  19 21 141 3,5 

2.  Merespon apersepsi dari guru dengan 

menjawab pertanyaan tentang aksara Jawa  
 27 9 4 98 2,5 

3.  Memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan guru 
 11 20 9 119 3,0 

4.  Membaca menggunakan kartu kata   9 27 4 115 2,9 

5.  Diskusi dengan teman   16 16 8 111 2,8 

6.  Menuliskan dan menyampaikan jawaban 

hasil diskusi 
 21 15 4 103 2,6 

7.  Antusias dan tertib dalam kegiatan diskusi  10 23 7 117 3 

Jumlah Skor 804 20,1 

Kategori Baik 
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Berdasarkan Tabel 4.9 perolehan skor rata-rata aktivitas siswa pada 

pembelajaran menggunakan model Quantum Learning dengan media kartu kata 

adalah 20,1 dengan kriteria Baik. Adapun rincian deskripsi aktivitas siswa dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

a.  Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Keterampilan mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran 

memperoleh skor rata-rata 3,5. Keterampilan mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pembelajaran mendapat nilai rata-rata tertinggi dibandingkan indikator 

yang lain pada siklus I. 19 siswa (47,5%) memperoleh skor 3 dan 21 

siswa(52,5%) memperoleh skor 4. Ketika pembelajaran dimulai semua siswa 

sudah berada di dalam kelas, dan duduk di bangku masing-masing dengan tenang. 

Namun 19 siswa lupa mengeluarkan alat tulis di atas meja sehingga perlu 

diingatkan oleh guru.   

b. Merespon Apersepsi dari Guru dengan Menjawab Pertanyaan tentang aksara 

Jawa 

Keterampilan merespon apersepsi dari guru dengan menjawab pertanyaan 

tentang aksara Jawa memperoleh skor rata-rata 2,5. Terdapat 27 siswa (67,5%) 

yang memperoleh skor 2.  Terdapat 9 siswa (22,5%) yang memperoleh skor 3 dan 

4 siswa (10%) memperoleh skor 4. Pada saat guru mengajukan pertanyaan seluruh 

siswa mengacungkan jari. 9 siswa menjawab pertanyaan namun kurang tepat. 

Terdapat 4 siswa yang berhasil menjawap pertanyaan dari guru dengan tepat dan 

sesuai materi yang dipelajari. 
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c. Memperhatikan Penjelasan yang Disampaikan Guru 

Keterampilan mendengarkan penjelasan yang disampaikan guru 

memperoleh skor rata-rata 3. Terdapat 11 siswa (27,5%) yang memperoleh skor 2, 

terdapat 20 siswa (50%) yang memperoleh skor 3 dan 9 siswa (22,5%) yang 

memperoleh skor 4. Pada saat pembelajaran berlangsung, seluruh siswa sudah 

duduk dengan tenang dan berkonsentrasi mendengarkan penjelasan dari guru. 

Terdapat 20 siswa yang mendengarkan penjelasan guru dengan posisi duduk yang 

baik penuh konsentrasi dalam mendengarkan penjelasan dari guru, namun siswa 

tidak terlihat mencatat apa yang telah dijelaskan guru. Terdapat 9 siswa yang 

memperoleh skor 4 karena selain mendengarkan dengan penuh konsentrasi, siswa 

juga terlihat mencatat hal yang penting yang telah di catat guru dipapan tulis.  

d. Membaca Menggunakan Kartu Kata 

Keterampilan membaca kartu kata memperoleh skor 2,9. Terdapat 9 siswa 

(22,5%) yang memperoleh skor 2, karena siswa menggunakan kartu kata namun 

belum dapat membaca kartu kata dengan benar. Terdapat 27 siswa (67,5%) yang 

memperoleh skor 3, siswa sudah menggunakan kartu kata dengan baik dan 

membaca kartu kata dengan benar, namun tidak menyalin kata pada kartu kata 

yang diperoleh ke buku catatan. Terdapat 4 siswa (10%) yang memperoleh skor 4, 

karena siswa telah menggunakan kartu kata, membaca kartu kata dengan benar, 

dan menyalin tulisan di buku catatan. 

e. Diskusi dengan Teman 

Keterampilan siswa dalam melaksanakan diskusi dengan teman kelompok, 

memperoleh skor rata-rata 2,8. Pada siklus II tidak terdapat siswa yang 
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memperoleh skor 1. Terdapat 16 siswa (40%) yang memperoleh skor 2, telah 

mengikuti diskusi kelompok sesuai petunjuk yang diberikan, namun mereka 

kurang begitu aktif dalam diskusi kelompok, dan masih belum mengeluarkan 

pendapat dalam kelompok dan malu-malu. Terdapat 16 siswa (40%) yang 

memperoleh skor 3. Siswa telah melaksanakan diskusi kelompok dengan baik, 

dan berpendapat, namun hanya bekerjasama dengan satu teman saja dalam 

kelompoknya. Terdapat 8 siswa  (20%) yang telah melakukan diskusi kelompok 

sesuai dengan petunjuk guru, berpartisipasi aktif mengeluarkan pendapat, dan 

bekerja sama dengan teman sekalompoknya dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru.  

f. Menuliskan dan Menyampaikan Jawaban Hasil Diskusi 

Keterampilan siswa menuliskan dan menyampaikan jawaban hasil diskusi 

rata-rata memperoleh skor 2,6. Terdapat 21 siswa (50%) yang memperoleh skor 2, 

karena siswa mencatat hasil diskusi pada buku catatan. Terdapat 15 siswa (37,5%) 

yang memperoleh skor 3, karena mencatat hasil diskusi yang telah dilakukan, dan 

menyalinnya pada buku catatan. Terdapat 4 siswa (12,5%) yang memperoleh skor 

4 karena menulis hasil diskusi dilembar jawaban, menyalinnya dibuku catatan, 

dan berani maju menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka. 

g. Antusias dan Tertib dalam Kegiatan Diskusi 

Keterampilan siswa dalam menunjukkan keantusiasan dan ketertiban dalam 

kegiatan diskusi memperoleh skor rata-rata 3. Terdapat 10 siswa (25%) yang 

memperoleh skor 2 karena telah menunjukkan keantusiasannya dalam diskusi 

kelompok, namun masih sering bercanda dan kurang tertib. Terdapat 23 siswa 
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(57,5%) yang memperoleh skor 3, karena telah melaksanakan diskusi dengan 

antusias, dan tertib namun masih sesekali mengganggu kelompok lain. Dan 

terdapat 7 siswa (17,5%) yang memperoleh skor 4, karena antusias melaksanakan 

diskusi kelompok dengan tertib dan tidak mengganggu kelompok lain. 

 

4.1.3.3 Deskripsi Hasil Belajar Berupa Keterampilan Membaca 

Hasil observasi keterampilan membaca aksara Jawa pada siklus II dapat 

disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.10 

Keterampilan Membaca Aksara Jawa Siswa Siklus II 

 

No Indikator 

Banyaknya Siswa yang 

Memperoleh Skor Jumlah 
Rata-

rata 
1 2 3 

1 Kelancaran Membaca 3 23 14 91 2,3 

2 Ketepatan Pelafalan 2 32 6 84 2,1 

3 Ketepatan Intonasi 0 24 16 96 2,4 

Jumlah 271 6,8 

Kriteria Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel tersebut, keterampilan Membaca aksara Jawa siswa 

melalui model Quantum Learning dengan media kartu kata memperoleh skor 6,8 

dengan kriteria Sangat Baik. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut: 

a. Kelancaran dalam membaca 

Kelancaran dalam membaca aksara Jawa memperoleh skor rata-rata 2,3. 

Terdapat 3 siswa (7,5%)  yang memperoleh skor 1, siswa masih terbata-bata 

dalam membaca aksara Jawa. Terdapat 23 (57,5%) siswa yang memperoleh skor 
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2, siswa telah lancar membaca aksara Jawa, namun masih terdapat beberapa kali 

pengulangan dalam membaca. Terdapat 14 siswa (35%) yang memperoleh skor 3, 

siswa yang lancar dalam membaca, dan tidak terbata-bata dalam membaca. 

b. Ketepatan pelafalan dalam membaca kata 

Ketepatan pelafalan dalam membaca aksara Jawa siswa memperoleh skor 

rata-rata 2,1. Terdapat 2 (5%) siswa yang memperoleh skor 1. Ketepatan siswa 

dalam melafalkan bacaan aksara Jawa, masih terdapat banyak kesalahan dalam 

melafalkan bacaan, ada seorang siswa yang merupakan siswa mutasi dari luar 

kota, sehingga kesulitan dalam melafalkan bahasa Jawa. Terdapat 32 siswa (80%) 

yang memperoleh skor 2. Siswa sudah membaca aksara Jawa dengan lafal yang 

tepat. Terdapat 6 siswa (15%) yang memperoleh skor 3, siswa terampil membaca 

dengan lafal yang benar 

c. Ketepatan menggunakan intonasi. 

Ketepatan menggunakan intonasi dalam membaca aksara Jawa siswa 

memperoleh skor rata-rata 2,4. Terdapat 24 siswa (60%) yang memperoleh skor 2, 

siswa sudah membaca dengan irama dan intonasi. Terdapat 16 siswa (40%) yang 

memperoleh skor 3 

Paparan Hasil Belajar Siklus II yang telah dilaksanakan di Kelas IIIA SDN 

Petompon 2 Semarang pada pembelajaran membaca aksara Jawa merupakan rata-

rata nilai keterampilan membaca dan nilai evaluasi tertulis. Hasil belajar siklus II 

menunjukkan perolehan hasil belajar siswa, beberapa diantaranya memperoleh 

nilai dibawah KKM. Data hasil belajar siswa dapat disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.11   

Hasil Belajar Klasikal Siklus II 

Ket:   T adalah Tuntas 

 TT adalah Tidak Tuntas 

 

No Nama 
Nilai Keterampilan 

Membaca 

Nilai 

Evaluasi 

Rata-

rata 
Ket 

1 A1 88.9 93 91.0 T 

2 A2 77.8 50 63.9 T 

3 A3 77.8 100 88.9 T 

4 A4 88.9 93 91.0 T 

5 A5 88.9 100 94.5 T 

6 A6 66.7 85 75.9 T 

7 B1 77.8 100 88.9 T 

8 D1 55.6 28 41.8 TT 

9 D2 77.8 100 88.9 T 

10 D3 66.7 50 58.4 TT 

11 D4 77.8 64 70.9 T 

12 F1 77.8 64 70.9 TT 

13 H1 77.8 100 88.9 T 

14 H2 55.6 14 34.8 TT 

15 H3 77.8 100 88.9 T 

16 H4 77.8 93 85.4 T 

17 L1 77.8 50 63.9 T 

18 L2 77.8 100 88.9 T 

19 M1 66.7 43 54.9 TT 

20 M2 77.8 78 77.9 T 

21 M3 55.6 35 45.3 TT 

22 M4 77.8 100 88.9 T 

23 N1 77.8 85 81.4 T 

24 N2 77.8 85 81.4 T 

25 R1 77.8 100 88.9 T 

26 R2 77.8 64 70.9 T 

27 R3 88.9 93 91.0 T 

28 R4 77.8 71 74.4 T 

29 R5 77.8 64 70.9 T 

30 R6 88.9 100 94.5 T 

31 R7 77.8 100 88.9 T 

32 R8 77.8 100 88.9 T 

33 S1 66.7 85 75.9 T 

34 S2 77.8 100 88.9 T 

35 S3 77.8 93 85.4 T 

36 S4 55.6 43 49.3 TT 

37 S5 77.8 100 88.9 T 

38 X1 77.8 100 88.9 T 

39 X2 77.8 64 70.9 T 

40 X3 55.6 78 66.8 T 

Skor rata-rata 77.2 

Siswa yang tuntas 34 85% 

Siswa yang tidak tuntas 6 15% 
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 Tabel 4.12  

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Klasikal Siklus II 

Interval nilai Frekuensi % Kategori 

95-100 2 5% Tuntas 

80-94 20 50% Tuntas 

65-79 10 25% Tuntas 

50-64 2 5% Tidak tuntas 

35-49 6 15% Tidak tuntas 

20-34 0 0 Tidak tuntas 

5-19 0 0 Tidak tuntas 

Jumlah Nilai 3089 

Rerata 77,2 

Persentase ketuntasan klasikal 85% 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 ketuntasan belajar klasikal mencapai 85% (34 dari 

40 siswa) dengan nilai rata-rata 77,2. Nilai terendah adalah 34,8 dan nilai tertinggi 

adalah 94,5 untuk lebih jelas dapat disajikan pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.6: Diagram Analisis Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Ketuntasan klasikal hasil belajar siklus II dapat disajikan dalam gambar 

diagram berikut ini: 
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Gambar 4.7: Persentase Ketuntasa Klasikal Siklus II 

 

4.1.3.4 Refleksi Siklus 

4.1.3.4.1 Keterampilan Guru 

Berdasarkan observasi 10 indikator keterampilan guru pada siklus II 

diperoleh skor 31 dengan kriteria baik, hal ini belum mencapai indikator 

keberhasilan, sehingga perlu adanya peningkatan keterampilan guru pada siklus 

selanjutnya yakni siklus III. 

4.1.3.4.2 Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran 

pada siklus II diperoleh 7 indikator aktivitas siswa yang meliputi: (1) kesiapan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, siswa mendapat skor rata-rata 3,5; (2) 

Merespon apersepsi dari guru dengan menjawab pertanyaan tentang aksara Jawa, 

siswa memperoleh skor rata-rata 2,5; (3) Memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan guru, siswa memperoleh skor rata-rata 3,0; (4) Membaca 

menggunakan kartu kata memperoleh skor 2,9; (5) Diskusi dengan teman 

memperoleh skor 2,8; (6) Menuliskan dan menyampaikan jawaban hasil diskusi 

85%

15%

persentase ketuntasan klasikal

Tuntas

Tidak Tuntas
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memperoleh skor rata-rata 2,6; (7) Antusias dan tertib dalam kegiatan diskusi 

memperoleh skor rata-rata 3. 

Dari ketujuh indikator yang diamati pada siklus II telah diperoleh skor 

rata-rata 20,1 dengan kriteria baik, sehingga perlu adanya perbaikan pada siklus 

selanjutnya yakni siklus III. 

4.1.3.4.3 Hasil Belajar Berupa Keterampilan Membaca Aksara Jawa  

Hasil belajar siswa berupa keterampilan membaca aksara Jawa pada siklus 

II melalui model Quantum Learning  dengan media kartu kata dapat disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 

Indikator Ketuntasan Klasikal 

 

No Indikator 
Ketuntasan Klasikal Rata-Rata 

Nilai Tuntas Tidak Tuntas 

1 Membaca aksara Jawa 34 (85%) 6 (15%) 77,2 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa dalam 

membaca aksara Jawa telah mencapai ketuntasan klasikal yang telah ditentukan 

yaitu 80%. Namun perlu adanya peningkatan perencanaan siklus III. 

 

4.1.3.4.5 Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi siklus II dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

membaca aksara Jawa siswa kelas IIIA SDN Petompon 02 Semarang melaui 

model Quantum Learning dengan media kartu kata perlu diperbaiki dengan 

melaksanakan siklus III. Hal berkaitan dengan indikator keberhasilan yang belum 
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tercapai. Hal-hal yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap berikutnya 

adalah perbaikan pada Indikator keterampilan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran sehingga diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan aktivitas 

siswa, keterampilan membaca aksara Jawa dan hasil belajar siswa. 

 

4.1.4  Deskripsi Data Observasi Proses Pembelajaran Siklus III 

4.1.4.1 Keterampilan Guru 

 Hasil observasi keterampilan guru pada siklus III dapat disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

 

No Indikator 

Tingkat Kemampuan 

Jumlah 1 2 3 4 

1.     Melaksanakan pra pembelajaran  

   

√ 4 

2.     Membuka pelajaran dengan memberikan 

apersepsi   

   

√ 4 

3.     Menyampaikan tujuan pembelajaran  

   

√ 4 

4.     Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

  

√ 

 

3 

5.     Menyajikan materi pembelajaran 

   

√ 4 

6.     Membimbing siswa dalam menggunakan media 

kartu kata 

   

√ 4 

7.     Membimbing siswa dalam diskusi kelompok  

   

√ 4 

8.     Mengelola kelas 

  

√ 

 

3 

9.     Guru memberikan penguatan kepada siswa 

   

√ 4 

10.    

  

Menutup pelajaran  

   

√ 4 

 Jumlah Skor 38 

 Kriteria Sangat Baik 
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Berdasarkan Tabel 4.14 keterampilan guru dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa melalui model Quantum Learning dengan media kartu kata 

memperoleh skor 38 dengan kriteria sangat baik. Adapun penjabarannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Melaksanakan Pra Pembelajaran 

Keterampilan guru dalam melaksanakan pra pembelajaran memperoleh skor 

4. Guru memimpin berdoa dan mengecek kehadiran siswa, dan mendampingi 

siswa dalam mempersiapkan ruangan kelas.  

b. Membuka Pelajaran dengan Memberikan Apersepsi   

Keterampilan guru membuka pelajaran dengan memberikan apersepsi 

memperoleh skor 4. Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa bernyanyi 

bersama lagu dolanan sluku-sluku bathok dengan diiringi tepuk tangan. 

Kegiatan apersepsi ini cukup menarik perhatian siswa karena siswa 

antusisas untuk maju, dan bernyanyi bersama. Kegiatan apersepsi dengan 

menyanyi lagu dolanan akan membangkitkan motivasi siswa untuk belajar dan 

mengaitkan pengalaman belajar siswa dengan bahasa Jawa. 

c. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 

Keterampilan guru menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 3. 

Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menuliskan tujuan 

pembelajaran pada papan tulis, namun tidak menyampaikan kegiatan 

pembelajaran.  
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d. Mengajukan Pertanyaan kepada Siswa 

Keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan memperoleh skor 4. Guru 

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan aksara nglegena, memberikan 

kesempatan siswa menjawab pertanyaan secara bergilir, dan memberikan waktu 

kepada siswa untuk menjawab pertanyaan. 

e. Menyajikan Materi Pembelajaran 

Keterampilan guru dalam menyajikan materi pembelajaran memperoleh 

skor 4. Guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun, menggunakan media 

pembelajaran yakni media kartu kata yang mempermudah siswa dalam mengenali 

aksara Jawa nglegena,  dan guru memberikan umpan balik kepada siswa. 

f. Membimbing Siswa dalam Menggunakan Media Kartu Kata 

Keterampilan guru membimbing siswa dalam menggunakan media kartu 

kata memperoleh skor 4. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, 

memberikan petunjuk dalam menggunakan kartu kata dan membimbing dalam 

membaca kartu kata,  

g. Membimbing Siswa dalam Diskusi Kelompok 

Keterampilan guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

memperoleh skor 4.  Setelah membagi kelompok, guru membimbing siswa dalam 

melaksanakan diskusi kelompok. 

h. Mengelola Kelas 

Keterampilan guru dalam mengelola kelas memperoleh skor 3. Guru 

menunjukan sikap tanggap dengan menjawab pertanyaan kelompok yang belum 
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paham dengan tugas yang diberikan dan membagi perhatian secara merata kepada 

semua kelompok. Selain itu pengelolaan waktu belum dilaksanakan dengan baik 

karena melebihi waktu yang telah direncanakan. 

i. Guru Memberikan Penguatan kepada Siswa 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan kepada siswa memperoleh 

skor 4. Guru memberikan penguatan secara verbal berupa pujian dan tepuk 

tangan, memberikan penguatan berupa lingkaran senyum, dan memberikan 

penguatan dengan cara mendekati siswa. 

j. Menutup Pelajaran 

Keterampilan guru menutup pelajaran memperoleh skor 4. Guru 

membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

memberikan evaluasi pembelajaran, dan memberikan tindak lanjut berupa 

pekerjaan rumah (PR).  

Berdasarkan keterangan tersebut, perolehan skor pada tiap indikator dapat 

disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

Gambar 4.8: Diagram Keterampilan Guru Siklus III 

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
er

o
le

h
an

 S
k
o

r

SIKLUS III

INDIKATOR KETERAMPILAN GURU



105 

 

 

Berdasarkan Gambar 4.6 keterampilan guru pada sikus III memperoleh 

skor rata-rata 38 dengan kriteria sangat baik. 

4.1.4.2 Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus III dapat ditampilkan  

melaui tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 

Aktivitas Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran Siklus III 

 

No Indikator 

Banyak siswa 

mendapat skor 
Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 
1 2 3 4 

1.  Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran  
  8 32 152 3,8 

2.  Merespon apersepsi dari 

guru dengan menjawab 

pertanyaan tentang aksara 

Jawa  

 19 15 6 107 2,7 

3.  Memperhatikan penjelasan 

yang disampaikan guru 
 3 19 18 135 3,4 

4.  Membaca menggunakan 

kartu kata  
 2 15 23 141 3,5 

5.  Diskusi dengan teman   1 7 32 150 3,8 

6.  Menuliskan dan 

menyampaikan jawaban 

hasil diskusi 

 2 19 20 138 3,5 

7.  Antusias dan tertib dalam 

kegiatan diskusi 
 1 11 28 147 3,7 

Jumlah Skor 970 24,3 

Kategori Sangat Baik 
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Berdasarkan Tabel 4.15 perolehan skor rata-rata aktivitas siswa pada 

pembelajaran menggunakan model Quantum Learning dengan media kartu kata 

adalah 24 dengan kriteria sangat baik. Adapun rincian deskripsi aktivitas siswa 

dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a.  Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Keterampilan mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran 

memperoleh skor rata-rata 3,8. Terdapat 8 siswa (20%) memperoleh skor 3 dan 32 

siswa (80%) memperoleh skor 4. Hampir 80% siswa telah masuk ke dalam kelas 

dan mempersiapkan diri menerima pelajaran dengan mengeluarkan alat tulis, 

namun hanya 20% saja yang lupa mengeluarkan alat tulisnya sehingga masih 

perlu diingatkan oleh guru.   

b. Merespon Apersepsi dari Guru dengan Menjawab Pertanyaan tentang aksara 

Jawa 

Keterampilan merespon apersepsi dari guru dengan menjawab pertanyaan 

tentang aksara Jawa memperoleh skor rata-rata 2,7. Terdapat 19siswa (47,5%) 

yang memperoleh skor 2.  Terdapat 15 siswa (37,5%) yang memperoleh skor 3 

dan 6 siswa (15%) memperoleh skor 4. Pada saat guru mengajukan pertanyaan 

seluruh siswa mengacungkan jari. 15 siswa menjawab pertanyaan namun kurang 

tepat. Terdapat 6 siswa yang berhasil menjawap pertanyaan dari guru dengan tepat 

dan sesuai materi yang dipelajari. 

c. Memperhatikan Penjelasan yang Disampaikan Guru 

Keterampilan mendengarkan penjelasan yang disampaikan guru 

memperoleh skor rata-rata 3,4. Terdapat 3 siswa (7,5%) yang memperoleh skor 2, 
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karena siswa duduk dengan baik, namun masih sesekali bercanda dengan teman  

sebangkunya, sehingga kurang memperhatikan penjelasan guru. Terdapat 19 

siswa (47,5%) yang memperoleh skor 3, karena siswa menyalin tulisan yang ada 

di papan tulis, namun kurang memperhatikan penjelasan guru, sikap duduk siswa 

sudah baik dan berkonsentrasi dan 18 siswa (45%) yang memperoleh skor 4, 

karena siswa menyalin tulisan yang ada di papan tulis setelah guru selesai 

menjelaskan materi yang dipelajari hari itu, posisi duduk baik dan penuh 

konsentrasi. 

d. Membaca Menggunakan Kartu Kata 

Keterampilan membaca kartu kata memperoleh skor 3,5. Terdapat 2 siswa 

(5%) yang memperoleh skor 2, siswa menggunakan kartu kata namun belum 

dapat membaca kartu kata dengan benar dan lancar. Terdapat 15 siswa (37,5%) 

yang memperoleh skor 3, siswa sudah menggunakan kartu kata dengan baik dan 

membaca kartu kata dengan benar, namun tidak menyalin kata pada kartu kata 

yang diperoleh ke buku catatan. Terdapat 23 siswa (57,5%) yang memperoleh 

skor 4, karena siswa telah menggunakan kartu kata, membaca kartu kata dengan 

benar, dan menyalin tulisan di buku catatan. 

e. Diskusi dengan Teman 

Keterampilan siswa dalam melaksanakan diskusi dengan teman kelompok, 

memperoleh skor rata-rata 3,8. Terdapat 1 siswa (2,5%) yang memperoleh skor 2,  

karena siswa tersebut bersikap kurang baik, sehingga teman-teman di 

kelompoknya tidak mau bekerjasama. Terdapat 7 siswa (17,5%) yang 

memperoleh skor 3. Siswa telah melaksanakan diskusi kelompok dengan baik, 
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dan berpendapat, namun hanya bekerjasama dengan satu teman saja dalam 

kelompoknya. Terdapat 32 siswa yang telah melakukan diskusi kelompok sesuai 

dengan petunjuk guru, berpartisi pasi aktif mengeluarkan pendapat, dan bekerja 

sama dengan teman sekalompoknya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh guru.  

f. Menuliskan dan Menyampaikan Jawaban Hasil Diskusi 

Keterampilan siswa menuliskan dan menyampaikan jawaban hasil diskusi 

rata-rata memperoleh skor 3,5. Terdapat 2 siswa (5%) yang memperoleh skor 2, 

karena siswa mencatat hasil diskusi pada buku catatan. Terdapat 19 siswa (47,5%) 

yang memperoleh skor 3, karena mencatat hasil diskusi yang telah dilakukan, dan 

menyalinnya pada buku catatan. Terdapat 20 siswa (50%) yang memperoleh skor 

4 karena menulis hasil diskusi dilembar jawaban, menyalinnya dibuku catatan, 

dan berani maju menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka. 

g. Antusias dan Tertib dalam Kegiatan Diskusi 

Keterampilan siswa dalam menunjukkan keantusiasan dan ketertiban dalam 

kegiatan diskusi memperoleh skor rata-rata 3,7. Terdapat 1 siswa (2,5%) yang 

memperoleh skor 2, karena siswa telak melaksanakan diskusi dengan tertib, 

meskipun terkadang masih mengganggu kelompok lain. Terdapat 11 siswa 

(27,5%) yang memperoleh skor 3, karena telah melaksanakan diskusi dengan 

antusias, dan tertib namun masih sesekali mengganggu kelompok lain. Dan 

terdapat 27 siswa (67,5%) yang memperoleh skor 4, karena antusias 

melaksanakan diskusi kelompok dengan tertib dan tidak mengganggu kelompok 

lain. 
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4.1.4.3 Keterampilan Membaca 

Hasil observasi keterampilan membaca aksara Jawa pada siklus III dapat 

disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.16 

Keterampilan Membaca Aksara Jawa Siswa Siklus III 

 

No Indikator 

Banyaknya Siswa yang 

Memperoleh Skor Jumlah 
Rata-

rata 
1 2 3 

1 Kelancaran Membaca 2 19 19 97 2,4 

2 Ketepatan Pelafalan 1 21 18 97 2,4 

3 Ketepatan Intonasi 0 12 28 108 2,7 

Jumlah 302 7,6 

Kriteria Sangat Baik 

 

Berdasarkan Tabel 4.16  keterampilan membaca aksara Jawa melalui model 

Quantum Learning dengan media kartu kata memperoleh skor 7,6 dengan kriteria 

sangat baik. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut: 

a. Kelancaran dalam membaca 

Kelancaran dalam membaca aksara Jawa memperoleh skor rata-rata 2,4. 

Terdapat 2 siswa (5%)  yang memperoleh skor 1, siswa masih terbata-bata dalam 

membaca aksara Jawa. Terdapat 19 (47,5%) siswa yang memperoleh skor 2, siswa 

telah lancar membaca aksara Jawa, namun masih terdapat beberapa kali 

pengulangan dalam membaca. Terdapat 19 siswa (47,5%) yang memperoleh skor 

3, siswa yang lancar dalam membaca, dan tidak terbata-bata dalam membaca. 
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b. Ketepatan pelafalan dalam membaca kata 

Ketepatan pelafalan dalam membaca aksara Jawa siswa memperoleh skor 

rata-rata 2,4. Terdapat 1 (2,5%) siswa yang memperoleh skor 1. Masih terdapat 

banyak kesalahan dalam melafalkan bacaan, karena seorang siswa yang 

merupakan siswa mutasi dari luar kota, sehingga kesulitan dalam melafalkan 

bahasa Jawa. Terdapat 21 siswa (52,5%) yang memperoleh skor 2 karena Siswa 

sudah membaca aksara Jawa dengan lafal yang tepat. Terdapat 18 siswa (45%) 

yang memperoleh skor 3, siswa terampil membaca dengan lafal yang benar. 

c. Ketepatan menggunakan intonasi. 

Ketepatan menggunakan intonasi dalam membaca aksara Jawa siswa 

memperoleh skor rata-rata 2,7. Terdapat 12 siswa (30%) yang memperoleh skor 2, 

siswa sudah membaca dengan irama dan intonasi. Terdapat 27 siswa (67,5%) 

yang memperoleh skor 3 karena membaca dengan variasi irama dan tekanan. 

Siklus III yang telah dilaksanakan di Kelas IIIA SDN Petompon 2 Semarang 

pada pembelajaran membaca aksara Jawa menunjukkan perolehan hasil belajar 

siswa. Nilai ahir merupakan rata-rata nilai keterampilan membaca dan nilai 

evaluasi tertulis. Beberapa diantaranya memperoleh nilai dibawah KKM. Data 

hasil belajar siswa dapat disajikan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.17 

Hasil Belajar Klasikal Siklus III 

 

No Nama 

Nilai Keterampilan 

Membaca 

Nilai Evaluasi 

Tertulis Rata-rata Ket 

1 A1 88.9 96 92.45 T 

2 A2 88.9 84 86.45 T 

3 A3 88.9 100 94.45 T 

4 A4 88.9 100 94.45 T 

5 A5 88.9 100 94.45 T 

6 A6 88.9 68 78.45 T 

7 B1 100 96 98 T 

8 D1 55.6 60 57.8 TT 

9 D2 88.9 96 92.45 T 

10 D3 88.9 68 78.45 T 

11 D4 77.8 65 71.4 T 

12 F1 77.8 64 70.9 TT 

13 H1 100 92 96 T 

14 H2 55.6 50 52.8 TT 

15 H3 77.8 96 86.9 T 

16 H4 88.9 72 80.45 T 

17 L1 77.8 65 71.4 T 

18 L2 88.9 96 92.45 T 

19 M1 77.8 80 78.9 T 

20 M2 77.8 100 88.9 T 

21 M3 77.8 65 71.4 T 

22 M4 88.9 88 88.45 T 

23 N1 88.9 96 92.45 T 

24 N2 88.9 100 94.45 T 

25 R1 77.8 100 88.9 T 

26 R2 100 88 94 T 

27 R3 88.9 96 92.45 T 

28 R4 77.8 92 84.9 T 

29 R5 77.8 65 71.4 T 

30 R6 88.9 96 92.45 T 

31 R7 88.9 96 92.45 T 

32 R8 88.9 100 94.45 T 

33 S1 88.9 100 94.45 T 

34 S2 77.8 96 86.9 T 
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35 S3 88.9 68 78.45 T 

36 S4 66.7 60 63.35 TT 

37 S5 77.8 100 88.9 T 

38 X1 100 100 100 T 

39 X2 88.9 70 79.45 T 

40 X3 66.7 88 77.35 T 

Skor rata-rata 84.1 

Siswa yang tuntas 37 92,5% 

Siswa yang tidak tuntas 3 7,5% 

 

 Adapun pembagian data dapat disajikan dalam tabel interval sebagai 

berikut: 

Tabel 4.18 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Klasikal Siklus III 

 

Interval nilai Frekuensi % Kategori 

95-100 9 22,5% Tuntas 

80-94 17 42,5% Tuntas 

65-79 11 27,5% Tuntas 

50-64 3 7,5% Tidak tuntas 

35-49 0 0 Tidak tuntas 

20-34 0 0 Tidak tuntas 

5-19 0 0 Tidak tuntas 

Jumlah Nilai 3363,1 

Rerata 84,1 

Persentase ketuntasan klasikal 92,5% 

 

Berdasarkan Tabel 4.18  ketuntasan belajar klasikal mencapai 92,5% (37 

dari 40 siswa) dengan nilai rata-rata 84,1. Nilai terendah adalah 52,8 dan nilai 

tertinggi adalah 100 untuk lebih jelas dapat disajikan pada diagram berikut: 
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Gambar 4.9: Diagram Analisis Data Hasil Belajar Siswa Siklus III 

  

Ketuntasan klasikal hasil belajar siklus III dapat disajikan dalam gambar 

diagram berikut ini: 

 

Gambar 4.10: Persentase Ketuntasan Klasikal Siklus III 
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4.1.4.4.2 Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran 

pada siklus III diperoleh 7 indikator aktivitas siswa yang meliputi: (1) kesiapan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, siswa mendapat skor rata-rata 3,8; (2) 

Merespon apersepsi dari guru dengan menjawab pertanyaan tentang aksara Jawa, 

siswa memperoleh skor rata-rata 2,7; (3) Memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan guru, siswa memperoleh skor rata-rata 3,4; (4) Membaca 

menggunakan kartu kata memperoleh skor 3,5; (5) Diskusi dengan teman 

memperoleh skor 3,8; (6) Menuliskan dan menyampaikan jawaban hasil diskusi 

memperoleh skor rata-rata 3,5; (7) Antusias dan tertib dalam kegiatan diskusi 

memperoleh skor rata-rata 3,7. 

Dari ketujuh indikator yang diamati pada siklus III telah diperoleh skor 

rata-rata 24,3 dengan kriteria sangat baik. 

4.1.4.4.3 Keterampilan Membaca Aksara Jawa  

Berdasarkan tiga indikator keterampilan membaca aksara Jawa pada siklus 

III skor rata-rata yang diperoleh 7,6 dengan kriteria sangat baik.  

Hasil belajar siswa pada siklus III dalam pembelajaran membaca aksara 

Jawa melalui model Quantum Learning  dengan media kartu kata dapat disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.19 

Indikator Ketuntasan Klasikal Siklus III 

 

No Indikator 
Ketuntasan Klasikal Rata-Rata 

Nilai Tuntas Tidak Tuntas 

1 Membaca aksara Jawa 37 (92,5%) 3 (7,5%) 84,1 
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Berdasarkan Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa dalam 

membaca aksara Jawa telah mencapai ketuntasan klasikal yang telah ditentukan 

yaitu 80%. 

4.1.4.5 Revisi 

Hal-hal yang perlu ditekankan pada pelaksanan pembelajaran berikutnya: 

1. Meningkatkan keterampilan guru dalam penguasaan kelas; 

2. Meningkatkan keaktifan siswa baik secara individu maupun dalam 

kelompok. 

3. Meningkatkan keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat dalam 

kelompok dan membangkitkan rasa percaya diri siswa. 

4. Menciptakan suasana kelas yang kondusif, sehingga pembelajaran 

berlansung dengan nyaman. 

5. Berdasarkan deskripsi pelaksanaan pembelajaran membaca aksara Jawa 

melaui model Quantum Learning dengan media kartu kata, dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas siswa, keterampilan guru, keterampilan 

membaca aksara Jawa siswa, dan hasil belajar membaca aksara jawa 

meningkat pada siklus III. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pemaknaan Hasil Temuan Penelitian 

4.2.1.1 Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, Siklus II Dan Siklus III 

Peningkatan keterampilan guru pada pembelajaran membaca aksara Jawa 

melalui model Quantum Learning dengan media kartu kata dari siklus I, siklus II 

dan siklus II dapat disajikan pada tabel dan grafik dibawah ini: 

Tabel 4.20 

Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

 

No Nilai Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Jumlah Skor 24 31 38 

2 Kriteria Baik Baik Sangat Baik 

 

Peningkatan keterampilan guru dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut: 

 

Gambar 4.11: Diagram Peningkatan Keterampilan Guru siklus I, II dan III 

Keterangan Indikator : 

1. Melaksanakan pra pembelajaran 

2. Membuka pembelajaran dengan memberikan apersepsi 
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3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Menyajukan pertanyaan kepada siswa 

5. Menyajikan materi pembelajaran 

6. Membimbing siswa dalam menggunakan media kartu kata 

7. Membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

8. Mengelola kelas 

9. Guru memberikan penguatan kepada siswa 

10. Menutup pelajaran 

 Berdasarkan Gambar 4.10 adanya peningkatan keterampilan guru dalam 

pembelajaran membaca aksara Jawa. Hal ini dibuktikan bahwa pada siklus I 

mendapat jumlah skor 24, dengan kategori baik, pada siklus II mendapat skor 31 

dengan kategori baik, dan pada siklus III mendapatkan skor 38 dengan kategori 

sangat baik.  

 Pada siklus I terdapat beberapa indikator yang belum maksimal sehingga 

diadakan perbaikan pada siklus II. Pada siklus kedua juga terdapat kelemahan 

sehingga diadakan perbaikan pada siklus III. Adapun penjabarannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada indikator melaksanakan pra pembelajaran siklus I memperoleh skor  

3, mengalami peningkatan pada siklus II dan III dengan skor 4. Hal ini 

berarti guru sudah dapat melaksanakan pra pembelajaran dengan baik 

meliputi mempersiapkan ruangan, memimpin berdoa, dan mengecek 

kehadiran siswa. Dalam pembelajaran, kesiapan fisik dan mental siswa 
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harus benar-benar diperhatikan agar siswa siap menerima pembelajaran 

(Ali, 2007: 15) 

2. Pada indikator membuka pembelajaran dengan memberikan apersepsi 

pada siklus I memperoleh skor 3 dan mengalami peningkatan pada siklus 

II dan siklus III yakni skor 4. Guru telah melakukan apersepsi dengan 

bersama menyanyikan lagu dolanan, dan mengaitkan materi dengan 

pengalaman belajar siswa, hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal siswa yang 

sedanga belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya 

dengan beberapa unsur yang mendukung (Uno, 2009: 23) 

3. Pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran pada siklus I 

memperoleh skor 2, pada siklus II mengalami peningkatan dengan skor 3 

dan meningkat pada siklus III dengan skor 4. Pada siklus I guru telah 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, namun belum 

menuliskannya di papan tulis. Pada siklus II guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan menuliskannya di papan tulis, namun belum 

menyampaikan kegiatan pembelajaran. Pada siklus III guru telah 

menyampaikan tujuan pembelajaran, menuliskannya di papan tulis dan 

menyampaikan kegiatan pembelajaran. Untuk membangkitkan motivasi 

belajar siswa, siswa harus mengerti apa manfaat dari mempelajari materi 

tertentu. Segala sesuatu harus menjanjikan manfaat bagi anda atau anda 

tidak akan termotivasi untuk melakukannya (Deporter dan Mike, 2011: 47) 
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4. Pada indikator menyajukan pertanyaan kepada siswa Pada siklus I 

memperoleh skor 2, pada siklus II dan III mengalami peningkatan dengan 

memperoleh skor 3. Guru telah mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan pelajaran bahasa Jawa materi aksara nglegena, namun guru belum 

memberikan kesempatan siswa menjawab pertanyaan secara bergilir, dan 

guru kurang memberikan cukup waktu kepada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan. Pada siklus II guru memberikan kesempatan 

siswa menjawab pertanyaan secara bergilir, namun waktu yang diberikan 

untuk menjawab pertanyaan masih kurang cukup. Pada siklus III guru 

telah mengajukan pertanyaan, memindah giliran siswa untuk menjawab, 

dan memberikan waktu yang cukup untuk menjawab. Pertanyaan dapat 

berupa kalimat tanya atau dalam bentuk suruhan, sehingga siswa dapat 

melakukan kegiatan pembelajaran secara aktif (Rusman, 2011: 82) 

5. Pada indikator menyajikan materi pembelajaran siklus I memperoleh skor 

3, pada siklus II memperoleh skor 3 dan mengalami peningkatan pada 

siklus III dengan memperoleh skor 4. Pada siklus I dan siklus II guru telah 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran. Pada siklus III guru 

telah memberikan umpan balik kepada siswa. Pada siklus I Guru 

menjelaskan tentang sejarah aksara Jawa dengan sistematis, namun tidak 

menjelaskan cara penggunaan media kartu kata. Pada kemudian 

mengajarkan cara penggunaan media Kartu kata yang dapat 

mempermudah siswa dalam mengenal aksara Jawa. Menjelaskan berarti 



120 

 

 

menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan 

tujuan menunjukkan hubungan. Penekanan memberikan penjelasan adalah 

proses penalaran siswa bukan doktrinisasi (Hasibuan dan Moedjiono, 

2010: 70) 

6. Pada indikator membimbing siswa dalam menggunakan media kartu kata 

siklus I memperoleh skor 2, pada siklus II memperoleh skor 3 dan siklus 

III memperoleh skor 4. Pada siklus I guru tidak menyampaikan cara 

penggunaan media kartu kata. guru berharap siswa dapat dengan bebas 

berkreasi menggunakan kartu kata, namun hal ini menimbulkan 

kebingungan pada siswa terutama saat diskusi berlangsung. Guru memberi 

kesempatan kapada siswa untuk bertanya. Pada siklus II guru kembali 

menjelaskan cara menggunakan media kartu kata dan memberi 

kesempatan siswa bertanya. Pada siklus III kartu kata yang digunakan 

disusun menjadi kalimat, sehingga perlu adanya bimbingan guru untuk 

membaca kartu kata. Media pembelajaran dapat mempertinggi proses 

belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya dapat mempertinggi 

hasil belajar yang dicapai. (Sudjana, 2009: 2) 

7. Pada indikator membimbing siswa dalam diskusi kelompok siklus I 

memperoleh skor 2, pada siklus II mengalami peningkatan menjadi skor 3, 

dan pada siklus III mengalami peningkatan menjadi skor 4. Guru telah 

membimbing siswa dalam diskusi dengan baik. Diskusi mempunyai peran 

dalam pencapaian tujuan pendidikan yang bersifat pembentukan sikap, 

nilai, kebiasaan dan keterampilan (Anitah, 2009: 8.30) 
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8. Pada indikator mengelola kelas siklus I memperoleh skor 2, pada siklus II 

memperoleh skor 2 dan pada siklus III memperoleh skor 3. Pada siklus I 

kemampuan guru dalam menguasai kelas masih kurang karena suasana 

kelas sangat ramai, siswa tidak mau tenang dan ada siswa yang bermain 

sendiri. Guru menunjukkan sikap tanggapnya dengan menegur siswa yang 

menunjukkan perilaku menyimpang seperti ngobrol dengan teman 

sebangku, bergurau dengan teman saat pembelajaran. Dalam siklus II guru 

masih kesuliran dalam mengelola kelas, namun pada siklus III guru sudah 

mulai dapat menguasai kelas. Guru menegur siswa dengan suara jelas dan 

tegas. Waktu penyampaian materi pembelajaran kurang efisien, akan tetapi 

pembelajaran masih berjalan dengan tertib dan lancar. Suasana 

pembelajaran yang tertib dan menyenangkan akan tercipta apabila guru 

dapat mengelola kelas dengan baik. Tugas guru adalah membelajarkan 

siswa dengan kondisi belajar yang optimal. Kondisi seperti ini berkaitan 

dengan mengatur siswa dan sarana prasarana, menciptakan suasana yang 

menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai (Hasibuan, 

dan Moedjiono, 2010: 82) 

9. Pada indikator guru memberikan penguatan kepada siswa siklus I 

memperoleh skor 2, pada siklus II mengalami peningkatan  dap pada 

siklus III mengalami peningkatan menjadi skor 4. Pelaksanaan siklus I, 

guru kurang memberi penguatan kepada siswa, penguatan hanya dilakukan 

secara verbal berupa pujian atau respon positif terhadap perilaku siswa 

yang positif dan mengurangi respon negatif. Kemudia siklus II selain 
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menggunakan penguatan verbal guru juga memberi penguatan berupa 

tanda atau benda lingkaran senyum. Pada siklus III guru menambahkan 

penguatan dengan mendekati siswa. Sesuatu yang layak dipelajari maka 

layak pula dirayakan (deporter, 2010: 136) 

10. Pada indikator menutup pelajaran siklus I memperoleh skor 3, pada siklus 

II memperoleh skor 3, dan pada siklus III mengalami peningkatan 

memperoleh skor 4. Guru telah menutup pelajaran dengan baik, namun 

guru tidak memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah (PR). 

Berbeda dengan siklus II dan siklus III, guru telah membimbing siswa 

menyimpulkan meteri yang telah dipelajari tadi, memberikan tes evaluasi, 

dan memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah. Selain itu pada 

akhir pelajaran, guru memberi nasehat dan motivasi agar siswa lebih giat 

belajar dan lebih aktif dalam belajar. Kegiatan menutup pelajaraan 

bertujuan untuk memperoleh gambaran secara utuh pada waktu akhir 

kegiatan pembelajaran (Hasibuan dan Mudjiono, 2010: 75) 

Sesuai data yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa keterampilan guru 

meningkat. Hal ini membuktikan bahwa model Quantum Learning dengan media 

kartu kata dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa. 

Keberhasilan proses pembelajaran berdasarkan pelaksanaan oleh guru 

ditentukan oleh beberapa hal meliputi: (1) menyiapkan situasi belajar yang 

diharapkan. Situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan; (2) menyediakan 

perlengkapan pembelajaran yang diperlukan, berupa media pembelajara; (3) 
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membantu para siswa dalam melaksanakan kegiatannya; (4) menggunakan teknik 

penilaian yang ditetapkan dalam rencana dan, (5) memelihara disiplin kelas 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung (Sudjana dan Ibrahim, 2007: 230). 

Peningkatan skor dalam keterampilan guru karena dilaksanakannya refleksi 

artinya melakukan perenungan kembali aktivitas yang telah dilakukan, kemudian 

menjadikan hasil perenungan tersebut sebagai cermin bagi aktivitas-aktivitas 

selanjutnya (Poerwanti, 2008: 7.1) 

 

4.2.1.2 Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II Dan Siklus III 

Peningkatan Aktivitas pada pembelajaran membaca aksara Jawa melalui 

model Quantum Learning dengan media kartu kata dari siklus I, siklus II, dan 

siklus III dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.21 

Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

 

No Nilai Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Jumlah skor 673 804 970 

2 Rata-rata 16,8 20,1 24,3 

3 kriteria Cukup Baik Sangat baik 
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Gambar 4.12: Diagram Rata-Rata Aktivitas Siswa 

Keterangan indikator: 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran; 

2. Merespon apersepsi dari guru dengan menjawab pertanyaan tentang aksara 

Jawa; 

3. Memperhatikan penjelasan yang disampaikan guru; 

4. Membaca menggunakan kartu kata; 

5. Diskusi dengan teman; 

6. Menuliskan dan menyampaikan jawaban hasil diskusi; 

7. Antusias dan tertib dalam kegiatan diskusi. 

 Dari tabel dan diagram di atas terlihat adanya peningkatan aktivitas siswa. 

Hal ini terbukti bahwa pada siklus I memperoleh jumlah skor 673 dengan rata-rata 

16,8 kategori cukup, pada siklus II meningkat dengan jumlah skor 804 dengan 
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rata-rata 20,1 kategori baik dan mengalami peningkatan pada siklus III dengan 

skor 970 rata-rata 24,3 dengan kategori sangat baik. 

Pada siklus I terdapat beberapa indikator pengamatan yang belum maksimal 

sehingga diadakan perbaikan pada siklus II dan siklus III. Adapun kelemahan 

siklus I, perbaikan siklus II dan siklus III sebagai berikut: 

1. Pada indikator  kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran pada siklus I  

dan siklus II memperoleh skor rata-rata 3,5 kemudian meningkat pada siklus 

III dengan skor 3,8. Pada siklus I seluruh siswa telah masuk ke kelas dan 

menempati tempat duduknya dengan baik. Namun hampir 50% siswa belum 

mengeluarkan alat tulis berupa pensil, penghapus dan buku bahasa Jawa. 

Pada siklus II sebagian besar siswa telah mengeluarkan alat tulis namun 

masih perlu diingatkan oleh guru. Pada siklus III siswa telah masuk ke 

dalam kelas, menempati tempat duduknya dan mengeluarkan alat tulis tanpa 

harus diperintah oleh guru.  Kesiapan (readiness) yaitu kapasiti baik fisik 

maupun mental untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini kesiapan fisik dan 

mental siswa harus benar-benar diperhatikan agar siswa siap menerima 

pembelajaran (Ali, 2007: 15) 

2. Pada indikator merespon apersepsi dari guru dan menjawab pertanyaan 

tentang aksara Jawa, siklus I memperoleh skor 2,3 dan meningkat pada 

siklus II menjadi 2,5 dan mengalami peningkatan pada siklus III menjadi 

2,7. Pada siklus I siswa telah menunjukkan respon terhadap pertanyaan yang 

diajukan guru dengan mengacungkan jari, namun terdapat 5 siswa yang 

tidak mengangkat tangan. 25 siswa mengacungkan jari namun belum 
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mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari guru. 5 siswa 

menjawab namun kurang tepat, dan 5 siswa yang telah menjawab 

pertanyaan dan tepat. Pada siklus II, siswa sudah mulai tertarik dengan 

pembelajaran, siswa merespon pertanyaan guru dengan mengacungkan jari 

dan berebut untuk menjawab. Pada siklus III kesempatan siswa untuk 

menjawab pertanyaan dari guru lebih banyak, hal ini ditunjukkan 15 siswa 

telah mencoba menjawab pertanyaan dari guru, namun hanya 6 siswa yang 

menjawab dengan tepat. Pada siklus II siswa menunjukkan rasa senang 

dengan berebut menjawab pertanyaan yang diberikan guru.  Respon adalah 

tindakan yang dihasilkan aktualisasi memori (Rifa’i dan Anni, 2009: 85) 

3. Pada indikator memperhatikan penjelasan yang disampaikan guru, pada 

siklus I memperoleh skor  2,5, pada siklus II mengalami peningkata menjadi 

3,0 dan pada siklus III mengalami peningakatan dengan memperoleh skor 

3,4. Pada sikus I sebagian besar siswa sudah duduk dan  berkonsentrasi, 

terdapat 4 siswa yang tidak berkonsentrasi dalam pembelajaran. Siswa 

bergurau dengan teman sebangkunya. Pada siklus II siswa mulai bisa 

mengendalikan diri dan berkonsentrasi mendengarkan penjelasan guru, serta 

menyalin catatan yang ada di papan tulis. Pada siklus III, siswa sudah mulai 

bisa berkonsentrasi tanpa harus diperingatkan oleh guru, siswa juga menulis 

apa yang ada di papan tulis. Belajar dengan kondisi konsentrasi santai 

adalah keadaan terbaik untuk belajar (Deporter dkk, 2010: 222).  

4. Pada indikator membaca menggunakan kartu kata, siklus I memperoleh skor 

2,4, pada siklus II meningkat dengan skor 2,9, dan meningkatan pada siklus 
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III dengan skor 3,5. Pada siklus I banyak siswa yang masih bingung dan 

malu menggunakan kartu kata karen belum bisa membaca aksara Jawa, hal 

ini menyebabkan 10 siswa tidak menggunakan kartu kata. Pada siklus II 

seluruh siswa telah menggunakan karu kata. Namun terdapat 9 siswa yang 

masih kesulitan membaca kartu kata. 27 siswa sudah menggunakan kartu 

kata dengan baik dan membaca kartu kata dengan benar, namun tidak 

menyalin kata pada kartu kata yang diperoleh ke buku catatan. Hanya 4 

siswa telah menggunakan kartu kata, membaca kartu kata dengan benar, dan 

menyalin tulisan di buku catatan. Pada siklus III keterampilan siswa 

menggunakan dan membaca kartu kata mengalami peningkatan. Hal ini 

ditunjukkan dengan seluruh siswa telah menggunakan kartu kata, hanya 2 

siswa yang masih mengalami kesulitan membaca aksara Jawa. 15 siswa 

membaca kartu kata dengan benar, dan 23 siswa membaca dengan benar 

dan menyalin kartu kata di buku catatan. Membaca sekilas bahan bacaan 

sebelum membaca, meningkatkan pemahaman dan memperkuat ingatan 

(Deporter dan Mike, 2011: 259). Penggunaan media pembelajaran berfungsi 

dan berperan dalam mempertinggi proses pembelajaran (Haryanto, 2008: 

238) 

5. Pada indikator diskusi dengan teman, siklus I memperoleh skor 1,7,  pada 

siklus II mengalami peningkatan dengan skor  2,8, dan meningkat pada 

siklus III dengan skor 3,8. Pada siklus I siswa masih kurang aktif dalam 

berdiskusi kelompok. Ada 12 siswa yang tidak berdiskusi dengan 

kelomponya, siswa sibuk bermain sendiri. 20 siswa mengikuti diskusi 
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kelompok sesuai petunjuk yang diberikan, namun mereka kurang begitu 

aktif dalam diskusi kelompok, dan belum mengeluarkan pendapat dalam 

kelompok. Pada siklus II terjadi peningkatan keaktifan siswa dalam diskusi 

kelompok. Siswa mulai mengeluarkan pendapat dan berdiskusi dengan 

teman satu kelompoknya. Pada siklus III mengalami peningkatan dengan 32 

siswa telah melaksanakan diskusi kelompok dengan baik, mengeluarkan 

pendapat, dan bekerjasama dengan seluruh teman dalam kelompoknya. 

Metode diskusi bermanfaat untuk melatih kemampuan memecahkan 

masalah secara verbal, dan memupuk sikap demokratis (Ali, 2007: 80) 

6. Pada indikator menulis dan menyampaikan jawaban hasil diskusi, siklus I 

memperoleh skor 2,0, mengalami peningkatan pada silkus II dengan skor 

2,6, dan meningkat pada siklus III dengan skor 3,5. Pada silklus I banyak 

siswa yang tidak menyalin hasil diskusi kelompok, sehingga tidak tahu hasil 

diskusi yang telah dilakukan. Siswa masih malu-malu dan tidak mau 

menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Pada siklus II siswa 

sudah banyak yang menyalin hasil diskusi keompok sehingga tahu hasil 

diskusi yang telah dilaksanakan, sudah mulai ada pembagian tugas, sebagai 

penulis hasil diskusi, dan perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi 

di depan kelas. Pada siklus III, siswa sudah menyalin hasil diskusi dan 

berebut maju menyampaikan hasil diskusi kelompok. Hal ini ditunjukkan 

dengan jumlah perwakilan kelompok yang menyampaikan hasil diskusi 

sebanyak 20 siswa. Agar siswa tetap aktif dalam mengikuti pembelajaran 
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perlu dipilih jenis kegiatan yang bersifat menarik dan menyenangkan bagi 

siswa disamping juga bersifat menantang (Rusman, 2011: 113). 

7. Pada indikator antusias dan tertib dalam kegiatan diskusi, siklus I 

memperoleh Skor 2,5 pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 2,9, 

dan pada siklus III mengalami peningkatan dengan skor 3,7. Pada siklus I, 

masih banyak siswa yang tidak antusias dalam menjalankan diskusi 

kelompok. Masih ada siswa yang mengganggu kelompok lain dan 

berdiskusi dengan satu orang saja dalam kelompok. Pada siklus II sudah 

terjadi peningkatan dengan tidak ada siswa yang mengganggu kelompok 

lain. Pada siklus III siswa sudah tertib melaksanakan diskusi, dan antusias 

melaksanakan diskusi dengan tertib. Ketertiban dapat diartikan sebagai a) 

suatu kebiasaan  mengatur segala sesuatu secara rapi; b) Kecenderungan 

melakukan segala sesuatu secara berurutan; c) Kemampuan menyusun 

benda - benda secara harmonis; d) Ketaatan terhadap hukum, peraturan atau 

disiplin (http://adoptaschool-mastershand.blogspot.com) 

 Dengan model Quantum Learning dengan Media Kartu Kata, setiap siswa 

diajak turut aktif dalam pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas siswa dari 

siklus I, ke siklus II, dan ke siklus III. Peningkatan aktivitas siswa tersebut 

dipengaruhi oleh motivasi siswa dan penciptaan suasana belajar yang nyaman. 

Motivasi sangat penting dalam kegiatan belajar (Uno, 2009: 23). Selain faktor 

motivasi, penciptaan suasana belajar yang nyaman juga mempengaruhi 

peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Pendidikan yang menyajikan 

http://adoptaschool-mastershand.blogspot.com/


130 

 

 

bahan belajar yang spesifik dan diorganisir secara ketat, penggunaan metode 

pembelajaran yang  sistematis, memotivasi siswa, pengelolaan kelas, dan 

assesmen kemajuan, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa 

(Rifa;i dan Anni, 2009: 144 )   

 

4.2.1.3 Peningkatan Keterampilan Membaca Aksara Jawa Siswa Siklus I, 

Siklus II Dan Siklus III 

 Untuk melihat peningkata Keterampilan membaca aksara Jawa siswa pada 

siklus I, siklus II dan siklus III dapat disajikan pada tabel dan grafik berikut: 

Tabel 4.22 

Keterampilan Membaca Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

 

No Nilai Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Jumlah Skor 233 271 302 

2 Rata-rata 6 6,8 7,6 

3 Kriteria Baik Baik Sangat Baik 

 

 

Gambar 4.13: Diagram Keterampilan Membaca Siswa 
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Keterangan indikator: 

1. Kelancaran membaca 

2. Ketepatan dalam pelafalan 

3. Ketepatan dalam menggunakan intonasi 

Berdasarkan Tabel 4.22 terlihat adanya peningkatan keterampilan membaca 

aksara Jawa siswa. Hal ini dibuktikan bahwa pada siklus I mendapat jumlah skor 

233 dengan rata-rata 6  kategori baik. Pada siklus II mengalami peningkatan 

dengan jumlah skor 271 rata-rata 6,8 kategori baik, dan pada siklus III mengalami 

peningkatan dengan jumlah skor 302 rata-rata7,6 dengan kategori sangat baik. 

Pada siklus I terdapat beberapa indikator pengamatan yang belum maksimal 

sehingga diadakan perbaikan pada siklus II dan siklus III. Adapun kelemahan 

siklus I dan perbaikan siklus II dan siklus III adalah sebagai berikut: 

1. Pada indikator kelancaran membaca siklus I memperoleh skor rata-rata 2,1. 

Mengalami peningkatan pada siklus II yaitu skor rata-rata 2,3 dan 

mengalami peningkatan pada silkus III yaitu skor 2,4. Pada siklus I terdapat 

8 siswa (20%) yang memperoleh skor 1, siswa masih terbata-bata dalam 

membaca aksara Jawa . Terdapat 23  siswa (57,5%) yang memperoleh skor 

2, siswa telah lancar dalam membaca aksara Jawa, namun masih terdapat 

beberapa kali pengulangan dalam membaca. Terdapat 9 siswa (22,5%) yang 

memperoleh skor 3, karena siswa lancar dalam membaca, tidak terdapat 

pengulangan dalam membaca dan tidak terbata-bata. Pada siklus II terjadi 

peningkatan dengan memperoleh skor rata-rata 2,3. Terdapat 3 siswa (7,5%)  

yang memperoleh skor 1, siswa masih terbata-bata dalam membaca aksara 
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Jawa. Terdapat 23 (57,5%) siswa yang memperoleh skor 2, siswa telah 

lancar membaca aksara Jawa, namun masih terdapat beberapa kali 

pengulangan dalam membaca. Terdapat 14 siswa (35%) yang memperoleh 

skor 3, siswa yang lancar dalam membaca, dan tidak terbata-bata dalam 

membaca. Pada siklus III Kelancaran dalam membaca aksara Jawa 

memperoleh skor rata-rata 2,4. Terdapat 2 siswa (5%)  yang memperoleh 

skor 1, siswa masih terbata-bata dalam membaca aksara Jawa. Terdapat 19 

(47,5%) siswa yang memperoleh skor 2, siswa telah lancar membaca aksara 

Jawa, namun masih terdapat beberapa kali pengulangan dalam membaca. 

Terdapat 19 siswa (47,5%) yang memperoleh skor 3, siswa yang lancar 

dalam membaca, dan tidak terbata-bata dalam membaca. Kelancaran 

membaca melibatkan kelancaran dalam dekoding (Gunarsa, 2004: 48). 

2. Pada indikator ketepatan pelafalan dalam membaca aksara Jawa siswa 

memperoleh skor rata-rata 1,9, mengalami peningkatan pada siklus II yaitu 

skor rata-rata 2,1, dan mengalami peningkatan pada silkus III yaitu skor 2,4. 

Pada siklus I terdapat 4 siswa (10%)  yang memperoleh skor 1. Pada saat 

siswa membaca aksara Jawa, masih terdapat banyak kesalahan dalam 

melafalkan bacaan. Terdapat siswa 36 siswa (90%) yang memperoleh skor 

2. Siswa telah membaca aksara Jawa dengan lafal yang tepat. Pada siklus II 

mengalami peningkatan, terdapat 2 (5%) siswa yang memperoleh skor 1. 

masih terdapat banyak kesalahan dalam melafalkan bacaan, ada seorang 

siswa yang merupakan siswa mutasi dari luar kota, sehingga kesulitan dalam 

melafalkan bahasa Jawa. Terdapat 32 siswa (80%) yang memperoleh skor 2. 
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Siswa sudah membaca aksara Jawa dengan lafal yang tepat. Terdapat 6 

siswa (15%) yang memperoleh skor 3, siswa terampil membaca dengan lafal 

yang benar. Dan pada siklus III Terdapat 21 siswa (52,5%) yang 

memperoleh skor 2 karena Siswa sudah membaca aksara Jawa dengan lafal 

yang tepat. Terdapat 18 siswa (45%) yang memperoleh skor 3, siswa 

terampil membaca dengan lafal yang benar. Lafal merupakan cara seseorang 

untuk mengucapkan bunyi-bunyi bahasa (Iskak, 2008: 4) 

3. Pada indikator Ketepatan dalam menggunakan intonasi siklus I memperoleh 

skor 1,9 mengalami peningkatan pada silkus II yaitu skor 2,4, mengalami 

peningkatan pada silkus III yaitu skor 2,7. Pada siklus I terdapat 5 siswa 

(12,5%) yang memperoleh skor 1, siswa membaca dengan intonasi 

monoton, dan belum ada variasi intonasi. Terdapat 35 siswa (87,5%) yang 

memperoleh skor 2, siswa sudah membaca dengan irama dan intonasi. Pada 

siklus II terdapat 24 siswa (60%) yang memperoleh skor 2, siswa sudah 

membaca dengan irama dan intonasi. Terdapat 16 siswa (40%) yang 

memperoleh skor 3. Siklus III mengalami peningkatan dengan peningkatan 

keterampilan siswa membaca menggunakan intonasi yang tepat. Intonasi 

adalah tinggi rendahnya suara, panjang pendeknya suara, keras-lemahnya 

suara, jeda irama dan timbre yang menyertai tuturan (Rahardi, 2005: 123) 

Pada pembelajaran bahasa, penilaian yang dilakukan harus meliputi 

penilaian hasil belajar bahasa dan penilaian proses belajar. (Hairudin, 2007: 9.3). 

Untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa prasiklus, siklus I siklus II dan 

siklsus III dapat disajikan dalam tabel dan grafik berikut: 
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Tabel 4.23 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa 

 

No Kategori Prasiklus Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Nilai tertinggi 81 88,9 94,5 100 

2 Nilai terendah 37 44,2 34,8 57,8 

3 Jumlah siswa tuntas 16 27 34 37 

4 Jumlah siswa tidak tuntas 24 13 6 3 

5 Persentase siswa tuntas 40% 67,5% 85% 92,5% 

6 Persentase siswa tidak tuntas 60% 32,5% 15% 7,5% 

7 Rata-rata Hasil Belajar 61 68,8 77,2 84,1 

8 Kategori Kurang Cukup Baik Baik 

 

 

Gambar 4.14: Diagram Rekapitulasi Ketuntasan Belajar Klasikal 

  Berdasarkan Gambar 4.14 ketuntasan hasil belajar klasikal prasiklus yaitu 
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%. Pada siklus I terjadi peningkatan hasil belajar klasikal menjadi 67,5%. Pada 

siklus II ketuntasan hasil belajar klasikal mengalami peningkatan menjadi 80% 

dan pada siklus III mengalami peningkatan menjadi 92,5%.  

 

Gambar 4.15: Grafik Peningkatan Rata-Rata Belajar Siswa 

Berdasarkan Gambar 4.15 menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa 

Prasiklus sebesar 61,  pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 68,8, pada 

siklus II mengalami peningkatan menjadi 77,2, dan pada siklus III mengalami 

peningkatan menjadi 84,1 

Sesuai hasil belajar siswa yang telah diuraikan di atas menunjukka bahwa 

siswa telah menguasai keterampilan membaca aksara Jawa. Keterampilan 

membaca yang meningkat diwujudkan dalam bentuk pencapian nilai dan 

ketuntasan belajar ≥80%. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan keterampilan 

membaca aksara Jawa melalui model Quantum Learning dengan media kartu kata 

sangat berperan penting bagi siswa karena dapat meningkatkan minat siswa dalam 

belajar bahasa Jawa. Pembelajaran dengan menggunakan Model Quantum 

Learning mengubah lingkungan kelas menjadi positif, aman, mendukung, santai, 
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dan menggembirakan. Menciptakan suasana kelas yang nyaman, cukup 

penerangan, dan enak dipandang ( DePorter dan Mike Hinacki, 2011: 14) 

Prinsip pelaksanaan Quantum Learning adalah dengan adanya pengakuan 

atas keberhasilan belajar siswa sekecil apapun. Keberhasilan ini diungkapkan 

dengan mengadakan perayaan kecil seperti bertepuk tangan, bernyanyi, Ataupun 

dengan pemberian hadiah atau reward. Seorang guru yang baik harus selalu 

memberikan penguatan langsung dalam bentuk penguatan verbal (diungkapkan 

dengan menggunakan kata-kata langsung seperti: seratus, pintar, cerdas, excellen 

ya betul, tepat sekali dan sebagainya). Penguatan bermanfaat menumbuhkan rasa 

percaya diri siswa (Rusman, 2011: 84). 

Keterampilan merupakan respon  terhadap perubahan perilaku sebagai 

hasil belajar siswa terhadap lingkungannya yang baru (Uno, 2009: 15). 

Keterampilan membaca yang meningkat merupakan respon dari pembelajaran 

membaca aksara Jawa melalui model Quantum Lerning dengan media kartu kata. 

Selain penggunaan model yang tepat, keterampilan membaca juga ditunjang 

penggunaan media kartu kata. Sudjana ( 2009: 2) media pembelajaran sebagai alat 

bantu mengajar. Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa 

dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil 

belajar yang dicapainya. 

Peningkatan keterampilan guru dari kategori baik, menjadi sangat baik. 

Peningkatan aktivitas siswa dari kategori cukup menjadi baik, dan sangat baik. 

Peningkatan keterampilan membaca siswa dari kategori cukup, menjadi baik dan 

sangat baik, dan peningkatan hasil belajar siswa dari ketuntasan ≤ 80% menjadi ≥ 
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80%, merupakan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru. 

Penelitian tindakan kelas menjadi bagian wajib yang tidak terpisahkan dari tugas 

dan kewajiban seorang guru. Penelitian tindakan kelas memberikan nilai tambah 

dan masukan untuk perbaikan. Perbaikan yang menyangkut proses pembelajaran, 

kurikulum yang berlaku, pendekatan sistem penilaian, dan lain sebagainya (Isjoni, 

2006: 106 ). Apabila keterampilan guru sudah meningkat, maka akan dapat 

menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan pembelajaran akan 

berlangsung dengan mudah. Pembelajaran yang menyenangkan akan 

membangkitkan semangat belajar siswa, sehingga keterampilan membaca aksara 

Jawa siswa dapat meningkat, ditunjukkan dari hasil belajar yang meningkat. 

4.2.2 Impilkasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa keterampilan 

membaca aksara Jawa siswa melalui model Quantum Learning dengan media 

kartu kata mengalami peningkatan. Selain keterampilan membaca aksara Jawa, 

hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat 

disajikan dari hasil observasi yang telah dilakukan pada siklus I, siklus II, dan 

siklus III, bahwa terjadi peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

keterampilan membaca aksara Jawa siswa ditunjukkan dari hasil belajar membaca 

aksara Jawa siswa. Adapun impilkasi hasil penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Dalam proses pembelajarn melalui model Quantum Learning dengan 

media kartu kata, menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan 

sebagainya. Hal ini memberikan peluang kepada siswa  aktif, berani, bersemangat 
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dan termotivasi untuk belajar. Pada model Quantum Learning segala keberhasilan 

siswa sekecil apapun akan mendapatkan pengakuan atau penghargaan dari guru, 

dengan penguatan positif, berupa penguatan verbal.  Pembelajaran dengan 

menggunakan model Quantum Learning dimulai dengan: 1) Guru dan siswa 

bernyanyi bersama  (tumbuhkan); 2) Guru menyajikan materi mengenai aksara 

Jawa kepada siswa (alami); 3) Siswa dibagi dalam 8 kelompok, tiap kelompok 5 

siswa. Siswa melakukan permainan kartu kata dalam kelompok (namai); 4) Guru 

memberikan LKS/ tugas kepada setiap kelompok; 5) Siswa mendiskusikan 

jawaban dan saling membantu untuk memahami serta mendalami materi; 6) 

Perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi (demonstrasi); 

7) Siswa diberi kesempatan bertanya, materi yang belum dipahami; 8) Guru dan 

siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan (ulangi); 9) Guru dan 

siswa merayakan keberhasilan belajar dengan bernyanyi (rayakan) (Deporter , 

2010: 127-133).  

 Dengan menggunakan media kartu kata, siswa dapat bermain sambil 

belajar sehingga pembelajaran tidak membosankan. Kartu kata yang dibuat dari 

kertas memudahkan siswa untuk membuatnya sendiri dengan kreasi siswa, dan 

mudah dibawa dan dimainkan. Penggunaan media pembelajaran menjadikan 

pengajaran akan terasa lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh 

para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 

Peningkatan keterampilan membaca aksara Jawa melalui model Quantum 

Learning dengan media kartu kata dapat membuat pembelajaran lebih bermakna 

karena pembelajaran yang nyaman,dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. 
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Selain itu pengakuan atas keberhasilan yang telah dicapai siswa, menjadikan 

siswa lebih percaya diri, sehingga tidak ada rasa malu, melainkan rasa bangga atas 

keberhasilan yang telah dicapai. Penggunaan media kartu kata mempermudah 

siswa dalam memahami aksara Jawa. Dengan demikian akan dapat meningkatkan 

keterampilan membaca aksara Jawa siswa, dan hasil belajar membaca aksara Jawa 

siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan Analisis dan pembahasan data, peningkatan keterampilan 

membaca aksara Jawa melalui model Quantum Learning dengan media kartu kata 

siswa kelas IIIA SDN Petompon 02 Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Keterampilan guru dalam pembelajaran aksara Jawa melalui model 

Quantum Learning dengan media kartu kata pada siklus I mendapat skor 24 

dengan kategori baik. Pada siklus II mendapat skor 31 dengan kategori baik, dan 

pada siklus III mendapatkan skor 38 dengan kategori sangat baik. 

Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh jumlah skor 673 dengan rata-

rata 16,8 kategori cukup, pada siklus II meningkat dengan jumlah skor 804 

dengan rata-rata 20,1 kategori baik dan meningkat lagi pada siklus III dengan skor 

970 rata-rata 24,3 dengan kategori sangat baik .  

Hasil belajar berupa keterampilan membaca aksara Jawa siswa melalui 

model Quantum Learning dengan media kartu kata pada siklus I ketuntasan 

belajar mencapai 67,5% dengan skor rata-rata 68,8 kriteria baik. Siklus II 

ketuntasan belajar mencapai 85% dengan skor rata-rata 77,2 kriteria baik. Dan 

pada siklus III ketuntasan belajar mencapai 92,5% dengan skor rata-rata 84,1 

kriteria sangat baik. 
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5.2 SARAN 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru disarankan menerapkan model pembelajaran Quantum Learning 

pada mata pelajaran yang lain, maupun materi yang lain dan mengembangkan 

media kartu kata, karena efektif dan efisien untuk digunakan. 

5.2.2 Bagi Siswa 

Siswa sebaiknya lebih bersemangat dalam pembelajaran bahasa Jawa dan 

lebih giat berlatih membaca aksara Jawa. 

5.2.3 Bagi Sekolah 

Sekolah sebaiknya memberikan pelatihan kepada guru tentang model 

pembelajaran inovatif. Selain itu memperbanyak jumlah media pembelajaran 

terutama media aksara Jawa agar kualitas pembelajaran dapat meningkat 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR  KETERAMPILAN GURU 

 

Keterampilan 

Dasar Mengajar 

Langkah-langkah model 

Quantum Learning dengan 

media kartu kata 

Indikator Keterampilan 

Guru 

1. Keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pelajaran 

1. Siswa bernyanyikan lagu  

(tumbuhkan) 

2. Siswa melakukan tebak  

kata (alami) 

3. Siswa dibagi dalam 8 

kelompok, tiap kelompok 5 

siswa. Siswa melakukan 

permainan kartu kata dalam 

kelompok (namai) 

4. Guru memberikan LKS/ 

tugas kepada setiap 

kelompok; 

5. Siswa mendiskusikan 

jawaban dan saling 

membantu untuk memahami 

serta mendalami materi 

6. Perwakilan kelompok maju 

untuk mempresentasikan 

hasil diskusi (demonstrasi) 

7. Siswa diberi kesempatan 

bertanya materi yang belum 

dipahami 

8. Guru dan siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan (ulangi) 

9. Guru dan siswa merayakan 

keberhasilan belajar dengan 

memberian penghargaan atau 

bernyanyi (rayakan) 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran). 

2. Membuka pelajaran dengan 

memberikan apersepsi  

(keterampilan membuka 

pelajaran). 

2. Keterampilan 

bertanya 

3. Keterampilan 

memberi 

penguatan 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

4. Keterampilan 

menggunakan 

variasi 

4. Mengajukan pertanyaan tentang 

Aksara Jawa (keterampilan 

bertanya). 5. Keterampilan 

menjelaskan 5. Menjelaskan materi aksara 

Jawa (keterampilan 

menjelaskan). 

6. Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil 

6. Membimbing penggunaan 

media kartu kata 

(keterampilan menggunakan 

variasi). 
7. Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan 

perseorangan 

7. Membimbing siswa dalam 

diskusi kelompok 

(keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil). 

8. Keterampilan 

mengelola kelas 8. Memberikan penghargaan dan 

penguatan baik verbal maupun 

non verbal (keterampilan 

memberi penguatan) 

9. Ketepatan dalam mengelola 

kelas (keterampilan 

mengelola kelas). 

10. Menyimpulakan materi dan 

melakukan evaluasi 

(keterampilan menutup 

pelajaran). 

LAMPIRAN 1 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

Aktivitas Siswa 

Langkah-langkah model 

Quantum Learning dengan media 

kartu kata 

Indikator Aktivitas 

Siswa 

1. Aktivitas  visual 

(visual activity) 

1. Siswa bernyanyikan lagu  

(tumbuhkan) 

2. Siswa melakukan tebak  kata 

(alami) 

3. Siswa dibagi dalam 8 

kelompok, tiap kelompok 5 

siswa. Siswa melakuk 

4. an permainan kartu kata dalam 

kelompok (namai) 

5. Guru memberikan LKS/ tugas 

kepada setiap kelompok; 

6. Siswa mendiskusikan jawaban 

dan saling membantu untuk 

memahami serta mendalami 

materi 

7. Perwakilan kelompok maju 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusi (demonstrasi) 

8. Siswa diberi kesempatan 

bertanya materi yang belum 

dipahami 

9. Guru dan siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan (ulangi) 

10. Guru dan siswa merayakan 

keberhasilan belajar dengan 

memberian penghargaan atau 

bernyanyi (rayakan) 

1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

(kegiatan 

emosional). 

2. Aktivitas lisan (oral 

activity) 

2. Merespon apersepsi 

dari guru dengan 

menjawab pertanyaan 

tentang aksara Jawa 

(kegiatan lisan). 
3. Aktivitas 

mendengarkan 

(listening activities) 
3. Memperhatikan 

penjelasan yang 

disampaikan guru 

(kegiatan 

mendengarkan). 

4. Aktivitas menulis 

(writing activities) 

4. Membaca kata 

berhuruf jawa 

menggunakan kartu 

kata (kegiatan 

visual). 

5. Aktivitas mental 

(mental activities) 

5. Diskusi dengan teman 

(kegiatan 

mendengarkan). 
6. Aktivitas emosional 

(emotional 

activities) 
6. Menuliskan dan 

menyampaikan 

jawaban hasil diskusi 

(kegiatan menulis 

dan lisan). 

7. Antusias dan tertib 

dalam kegiatan 

kelompok (kegiatan 

emosional). 

 

 

LAMPIRAN 2 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN  

KETERAMPILAN MEMBACA AKSARA JAWA 

 

Variabel Indikator Sumber Data Alat/ Instrumen 

Keterampilan 

membaca aksara 

Jawa dengan 

menggunakan 

Model Quantum 

Learning dengan 

media kartu kata 

1. Kelancaran 

membaca 

2. Ketepatan dalam 

pelafalan 

3. Ketepatan dalam 

menggunakan 

intonasi 

a. Siswa  

b. Foto 

a. Tes tertulis 

b. Penilaian tes 

lisan 

 

  

LAMPIRAN 3 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Keterampilan Membaca aksara Jawa melalui Model Quantum 

Learning Dengan Media Kartu Kata Siswa Kelas IIIA SDN Petompon 2 

Semarang 

 

Nama SD   : SDN Petompon 2 Semarang  

Kelas/ semester  : IIIA/ II 

Petunjuk   

1. Bacalah indikator keterampilan guru dengan cermat. 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan! 

3. Skor penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

4 : apabila ada tiga deskriptor muncul 

3 : apabila ada dua deskriptor muncul 

2 : apabila ada satu deskriptor muncul 

1 : apabila tidak ada deskriptor yang muncul 

Indikator Deskriptor 
Check 

() 
Skor 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran  

1. Mempersiapkan ruangan 

2. Memimpin berdo’a 

3. Mengecek kehadiran siswa 

  

2. Membuka pelajaran 

dengan memberikan 

apersepsi   

1. Melakukan apersepsi 

2. Meningkatkan motivasi belajar 

3. Mengaitkan materi dengan pengalaman siswa 

  

3.  Menyampaikan 

tujuan pembelajaran  

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Menuliskan tujuan pembelajaran 

3. Menyampaikan kegiatan pembelajaran 

  

4.   Mengajukan 

pertanyaan kepada 

siswa 

1. Mengajukan pertanyaan 

2. Memindahkan giliran menjawab 

3. Memberikan waktu berpikir 

  

5. Menyajikan materi 

pembelajaran 

1. Menyajikan materi sesuai dengan rencana 

pembelajaran 

2. Menggunakan media pembelajaran  

3. Memberi umpan balik 

  

6. Membimbing siswa 

dalam menggunakan 

media kartu kata 

1. Membimbing dalam menggunakan kartu kata 

2. Membimbing dalam membaca kartu kata 

3. Memberi kesempatan bertanya 

  

7. Membimbing siswa 

dalam diskusi 

1. Membimbing siswa dalam kelompok  

2. Membimbing kelompok yang belum paham 
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Skor maksimal  :  10 x 4 = 40 

Skor minimal  :  10 x 1 = 10 

Persentase   :   
∑ 𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡

 ∑ 𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥
 𝑥 100 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

32 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

24 ≤ skor < 32 Baik 

16 ≤ skor < 24 Cukup 

8≤ skor < 16 Kurang 

 

       Semarang, .....…………2013 

           Observer 

 

 

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

  

kelompok  dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran  

3. Membimbing  kelompok cara mengerjakan 

LKS 

8. Mengelola kelas 1. Menunjukkan sikap tanggap 

2. Membagi perhatian 

3. Mengelola waktu sesuai perencanaan 

pembelajaran 

  

9. Guru memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

1. Memberikan penguatan verbal 

2. Memberi penguatan dengan cara mendekati 

3. Memberi penguatan berupa tanda atau benda 

  

10. Menutup 

pelajaran 

(Keterampilan 

menutup Pelajaran) 

1. Menyimpulkan materi pembelajaran bersama 

siswa 

2. Memberikan tes evaluasi 

3. Memberikan tindak lanjut dengan memberikan 

tugas rumah/ PR 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Peningkatan Keterampilan Membaca aksara Jawa melalui Model Quantum 

Learning Dengan Media Kartu Kata Siswa Kelas IIIA SDN Petompon 2 

Semarang 

 

Nama SD   : SDN Petompon 2 Semarang  

Kelas/ semester  : IIIA/ II 

Pokok Bahasan : Membaca aksara Jawa 

 

Petunjuk   

1. Bacalah indikator keterampilan guru dengan cermat. 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan! 

3. Skor penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

4 : apabila ada tiga deskriptor muncul 

3 : apabila ada dua deskriptor muncul 

2 : apabila ada satu deskriptor muncul 

1 : apabila tidak ada deskriptor yang muncul 

Indikator Deskriptor 
Check 

() 
Skor 

1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran  

1. Masuk ruang kelas 

2. Menempati tempat duduk 

3. Mengeluarkan alat tulis 

  

2. Merespon apersepsi dari 

guru dengan menjawab 

pertanyaan tentang 

aksara Jawa  

1. Mengangkat tangan untuk bertanya 

atau menjawab pertannyaan  

2. Mengeluarkan pendapat 

3. Pertanyaan dan jawaban sesuai materi 

yang dibahas 

  

3. Memperhatikan 

penjelasan yang 

disampaikan guru 

1. Sikap duduk baik dan konsentrasi 

2. Mendengarkan penjelasan guru 

3. Menyalin tulisan yang ada di papan 

tulis 

  

4. Membaca menggunakan 

kartu kata  

1. Menggunakan kartu kata  

2. Membaca kartu kata dengan benar 
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 Jumlah skor = ........... katergori: ......... 

Skor maksimal  : 7 x 4 = 28 

Skor minimal    : 7 x 1 = 7 

 

Kriteria Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Skor Kategori  

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 24 Baik 

12 ≤ skor < 18 Cukup 

7 ≤ skor < 12 Kurang 

 

 

 

 

 

  

3.  

4. Menyalin tulisan di buku tulis 

5. Diskusi dengan teman  1. Melakukan diskusi kelompok sesuai 

petunjuk guru 

2. Berpartisipasi aktif mengeluarkan 

pendapat dalam kelompok 

3. Bekerjasama dengan anggota 

kelompok dalam menyelesaikan tugas 

diskusi 

  

6. Menuliskan dan 

menyampaikan jawaban 

hasil diskusi 

1. Sisiwa menulis hasil diskusi pada buku 

catatan pribadi 

2. Siswa mencatat hasil diskusi 

3. Siswa maju ke depan kelas 

menyampaikan hasil diskusi 

  

7. Antusias dan tertib 

dalam kegiatan diskusi 

1. Antusias dalam diskusi kelompok 

2. Melaksanakan diskusi dengan tertib 

3. Tidak mengganggu kelompok lain 

  

Semarang,   2013 

Observer 
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Lembar Penilaian Keterampilan Membaca Aksara Jawa  

Nama siswa : 

Nama SD : 

Kelas/smt : 

Materi  : Membaca aksara Jawa 

Hari/tanggal : 

Petujuk: 

Berilah tanda check () pada kolom yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

 

PEDOMAN PENILAIAN 

Nilai :   
∑ 𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡

 ∑ 𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥
 𝑥 100 

 

 

  

Indikator Deskriptor skor   nilai 

1. Kelancaran dalam 

membaca 

Lancar dalam membaca 3  

Lancar dalam membaca tapi masih ada yang 

diulang 
2 

Siswa terbata-bata dalam membaca dan ada 

pengulangan  
1 

2. Ketepatan pelafalan 

dalam membaca kata 

Siswa terampil membaca dengan lafal yang 

tepat 
3 

 

Siswa membaca dengan lafal tepat 2 

Terdapat banyak kesalahan dalam 

melafalkan 1 

3. Ketepatan dalam 

penggunaan intonasi 

Siswa membaca dengan variasi irama dan 

tekanan 
3 

 

Siswa membaca dengan irama dan intonasi 

kurang tepat 
2 

Siswa membaca dengan intonasi monoton 1 
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CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN MEMBACA 

AKSARA JAWA MELALUI  MODEL QUANTUM LEARNING DENGAN 

MEDIA KATA 

 

Siklus......... 

Nama Guru  : 

Nama SD  : SDN Petompon 2 Semarang 

Kelas/Semester : IIIA / II 

Materi   : Membaca aksara Jawa 

Hari / Tanggal  :  

Pukul   : 

Petunjuk  :Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, 

siswa, dan proses pembelajaran membaca aksara Jawa 

melalui  model Quantum Learning dengan media kata ! 

 

Siswa:.........................................................................................................................

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

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

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

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

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

Guru:..........................................................................................................................

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

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

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

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

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

PBM:..........................................................................................................................

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

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

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

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

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

.Lainnya:.....................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

  Semarang,                      2013 

Observer 
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JARING-JARING TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SBK 

Kompetensi Dasar 

11.2 Menyanyikan lagu daerah 

dan lagu anak-anak dengan 

iringan sederhana 

Indikator: 
3. Menyanyikan lagu anak-

anak jaranan 
 

Bahasa Jawa 

Kompetensi Dasar 

1.3. Membaca kalimat 

sederhana  berhuruf 

Jawa Nglegena 

Indikator 

1. Menyebutkan aksara 

Jawa nglegena 

2. Membaca aksara Jawa 

nglegena 
 

 

 

Lingkungan 

LAMPIRAN 4 



 

 

 

 

PENGGALAN SILABUS 

 

No Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

1 3. Membaca 

Mampu membaca 

dan memahami 

berbagai ragam teks 

bacaan melalui 

teknik membaca 

intensif, membaca 

indah dan membaca 

Huruf Jawa.  

 

3.3. Membaca 

kalimat 

sederhana  

berhuruf Jawa 

Nglegena 

 

1. Menyebutkan 

aksara Jawa 

Nglegena 

2. Membedakan 

aksara Jawa 

Nglegena 

3. Membaca aksara 

Jawa Nglegena 

Siswa bermain dan 

belajar 

menggunakan 

kartu huruf . 

 

1. Isian 

singkat 

2. Unjuk 

kerja 

1 x 

Pertemuan 
a. Buku bahasa 

jawa Yang 

Relevan 

b. Kartu huruf 

2 SBK 

11.Mengekspresikan 

diri melalui karya  

seni musik 

11.2.Menyanyi

kan lagu daerah 

dan lagu anak-

anak dengan 

iringan 

sederhana 

 

1. Menyanyikan lagu 

dolanan 

1. Bernyanyi lagu 

dolanan 

1. Unjuk 

kerja 

1 x 

Pertemuan 

Sumber internet 

yang relevan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus I 

 

Tema  : Lingkungan 

Kelas/Semester :  III  / 2 

Alokasi waktu  :  2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

Bahasa Jawa 

3. Membaca 

Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan melalui 

teknik membaca intensif, membaca indah dan membaca Huruf Jawa. 

SBK 

11. Mengekspresikan diri melalui karya  seni musik  

II. Kompetensi Dasar 

Bahasa Jawa 

3.3. Membaca kalimat sederhana  berhuruf Jawa Nglegena 

SBK 

11.2 Menyanyikan lagu daerah dan lagu anak-anak dengan iringan 

sederhana 

III. Indikator 

1. Menyebutkan aksara Jawa Nglegena 

2. Membaca aksara Jawa Nglegena  

3. Menyanyikan lagu anak-anak jaranan 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Diberi teks lagu siswa dapat menyanyikan lagu dolanan dengan baik. 

2. Diberi kartu huruf, siswa dapat menyebutkan 20 aksara Jawa Nglena 

dengan benar. 

3. Diberi karu huruf siswa dapat membaca aksara Jawa Nglegena dengan 

benar. 
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Karakter yang diharapkan:Tanggung jawab, Disiplin, Tekun, Percaya 

diri, Berani  

V. Materi Pokok   

aksara Jawa Nglegena  

Lagu Dolanan 

VI. Metode dan Model Pembelajaran  

1. Demonstrasi 

2. Diskusi kelompok.    

3. Tanya jawab.    

4. Ceramah.     

5. Penugasan   

Model pembelajaran Quantum Learning 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pra Kegiatan: (+ 10 menit) 

a. Guru menyiapkan materi dan media pembelajaran 

b. Guru menata ruangan dan kondisi kelas 

c. Salam  

d. Doa. 

e. Pengkondisian kelas 

1. Kegiatan Awal: (+ 10 menit) 

a. Apersepsi, siswa dan guru bersama menyanyikan lagu dolanan 

b. Siswa melakukan tebak huruf 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator yang akan 

dicapai.  

2. Kegiatan Inti (+ 40 menit) 

a. Siswa memperhatikan Kartu huruf  yang ditunjukkan oleh guru 

(Eksplorasi) 

b. Siswa menyebutkan aksara Jawa Nglegena yang telah disediakan 

oleh guru di depan kelas (Eksplorasi)  

c. Guru bertanya tentang asal-usul aksara Jawa kepada siswa 

(Eksplorasi) 
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d. Siswa dibentuk menjadi 10 kelompok dengan masing-masing 4 

siswa (elaborasi) 

e. Masing-masing kelompok mendapatkan satu bendel karu huruf 

aksara Jawa dalam tulisan latin (elaborasi) 

f. Siswa menuliskan aksara Jawa sesuai dengan tulisan latin yang 

telah tertera di masing-masing kartu huruf (elaborasi) 

g. Siswa mendiskusikan jawaban dengan kelompok (elaborasi)  

h. Perwakilan dari masing-masing kelompok maju kedepan 

membacakan hasil diskusi kelompoknya (elaborasi) 

i. Kelompok lain menanggapi jawaban kelompok yang maju atau 

menambahkan poin-poin yang kurang (elaborasi) 

j. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan pada siswa. 

(Konfirmasi)  

k. Guru memberikan reward kepada siswa yang maju ke depan 

(Konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (+ 40 menit) 

a. Siswa dibimbing  guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

b. Siswa diberikan kesempatan bertanya tentang materi yang kurang 

dipahami  

c. Guru memberikan evaluasi terhadap siswa. 

d. Guru memberikan tindak lanjut.  

e. Guru melakukan refleksi untuk siklus pertama, yaitu dengan mem-

perbaiki pembelajaran yang masih kurang dan menyediakan kartu 

kata yang baru dengan contoh kata baru. 

f. Guru Mengakhiri pelajaran 

VIII.  Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber : Standar isi dan Silabus kelas III tahun 2006 

Tim Pena Guru. 2008. Buku Remen Basa Jawi SD/MI Kelas 

III. Jogyakarta. 
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Hadiwirodarsono. 2010. Belajar Membaca dan Menulis 

Aksara Jawa. Solo: Kharisma 

  

Media     : Kartu Huruf  

IX. Penilaian 

1) Prosedur Tes 

a. Tes awal  : tidak ada 

b. Tes Proses : ada pada kegiatan inti 

c. Tes Akhir : ada pada tes evaluasi soal 

2) Jenis Tes 

a. Lisan : dilaksanakan pada saat KBM 

b. Tertulis : dilaksanaan pada tes evaluasi  

3) Bentuk Tes 

Tes unjuk kerja 

4) Alat Tes 

a) Lembar kerja siswa 

b) Lembar pengamatan  siswa 

Semarang,  April 2013 
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Materi Ajar dan Media Pembelajaran 

Sekolah   : SDN Petompon 2 Semarang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa dan SBK 

Kelas/Semester  : IIIA/2 

 

Bahasa Jawa 

Standar Kompetensi 

3. Membaca 

Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan melalui teknik 

membaca intensif, membaca indah dan membaca Huruf Jawa.  

Kompetensi Dasar 

3.3. Membaca kalimat sederhana  berhuruf Jawa Nglegena 

 

1. Materi Ajar 

aksara Jawa Nglegena 

a 
ha 

n 
 na 

c   

ca 
r  

ra 
k  
ka 

f  

da 
t  
ta 

s  

sa 
w  

wa 
l  

la 
p  

pa 
d  

dha 
j  

ja 
y  

ya 
v  

nya 
m  

ma 
g  

ga 
b  

ba 
q 
 tha 

z  

nga 
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SEJARAH AKSARA JAWA 

 

Aksara Jawa yang berjumlah 20 huruf itu tidak lahir begitu saja. Aksara 

yang berjumlah 20 huruf ini lahir dari cerita yang berkisah tentang kanibalisme 

(manusia yang memakan manusia) dan ajaran tentang ketaatan kepada seorang 

pemimpin dan pelajaaran tentang kehati-hatian dalam membuat keputusan bagi 

seoranga pemimpin.  

Kanibalisme diperlihatkan dalam karakter raja medang yang ahirnya dapat 

dibunuh oleh Aji Saka, seorang kesatria dari Hindustan. Aji Saka memiliki dua 

abdi yang bernama Sembada dan Dora. Begitu sampai ditaham Jawa, khususnya 

wilayah pegunungan Kendeng, ia menancapkan keris pusakanya dan 

memerintahkan Sembada untuk menjaganya. Ia berpesan agar tak mengijinkan 

siapapun kecuali dirinya untuk menyentuh keris pusaka tersebut. 

 Ahirnya Aji Saka berhasil membunuh raja Medang dan ia dinobatkan 

menjadi raja Medang. Kemudian dia mengutus Dora untuk mengambil keris 

pusakanya. Mengingat amanah perintah tuannnya, Sembada bersikukuh bahwa 

bahwa hanya Aji Saka seorang yang boleh mengambil sendiri pusakanya. 

Sementara Dora jug tak mau disebut gagal dalam menjalankan tugas. Kedua abdi 

Aji Saka tersebut ahirnya mengadu kekuatan hingga keduanya mati karena sama-

sama kuat  

Akhirya untuk mengenang atau memberi panghormatan kepada kedua 

abdinya itu dibuatlah aksara Jawa yang dikenal dengan Caraka. 

a) Ha Na Ca Ra Ka yang artinya Ada Utusan 

b) Da Ta Sa Wa La yang artinya Saling Berselisih 

c) Pa Dha Ja Ya Nya yang artinya Sama-sama Kuat/Sakti 

d) Ma Ga Ba Tha Nga yang artinya Jadi bathang/Mati 
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SBK 

Standar Kompetensi 

13. Mengekspresikan diri melalui karya  seni musik 

Kompetensi Dasar 

11.2 Menyanyikan lagu daerah dan lagu anak-anak dengan iringan sederhana 

JARANAN 

Jaranan- jaranan, jarane jaran teji 

Sing numpak ndoro bei 

sing ngiring para mentri 

Jeg-jeg nong, jreg-jreg gung 

Jeg-jeg gedebuk krincing 

Gedebug jedher 

Gedebug krincing 

Jeg-jeg gedebuk jedher 
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Lembar Kerja Siswa 

 

Nama kelompok: 

1. ..................................... 3. ...................................... 

2. ..................................... 4. ...................................... 

Petunjuk Pengerjaan: 

1. Isilah kartu huruf yang telah diterima kelompokmu menggunakan huruf 

aksara Nglegena sesuai dengan huruf yang tertera di kartu huruf tersebut. 

 Jawab: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

HA 

SA 
 

TA 
 

DA 
 

NA 
 

CA 
 

PA 
 

BA 
 

GA 
 

MA 
 

DHA 
 

JA 
 

RA KA 
 

WA 
 

YA 

THA 
 

LA 

NYA 
 

NGA 
 



 

 

 

Instrumen Penilaian 

Kisi-kisi Penyusunan Soal 

Sekolah   : SDN Petompon 2 Semarang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester  : IIIA/2 

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi :Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan melalui teknik membaca intensif, 

membaca indah dan membaca Huruf Jawa. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 

Penilaian 
Sumber 

Belajar 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instumen 
Ranah 

3.3. Membaca 

kalimat sederhana  

berhuruf Jawa 

Nglegena 

Membaca 

aksara Jawa 

Nglegena 

1. Menyebutkan aksara 

Jawa Nglegena 

2. Membaca aksara 

Jawa Nglegena 

Tes Isian 

Singkat 

C1 Buku Remen 

Basa Jawa 

kelas III 

SD/MI 

 

Media Kartu 

huruf aksara 

Jawa 

Non tes Unjuk 

kerja 

Psikomotor 
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LEMBAR EVALUASI 

Isi ceceg-ceceg nganggo Aksara Jawa Nglegena! 

Tha 

 

....... 

Wa 

 

....... 

Ya 

 

....... 

Ta 

 

....... 

Ma 

 

....... 

Sa 

 

....... 

Na 

 

....... 

Ja 

 

....... 

Dha 

 

....... 

Ba 

 

....... 

Ka 

 

....... 

Nga 

 

....... 

Ra 

 

....... 

Ga 

 

....... 

La 

 

....... 

Pa 

 

....... 

Da 

 

....... 

Nya 

 

....... 

Ca 

 

....... 

Ha 

 

....... 
 

Kunci jawaban 

 

Tha 

 

q 

Wa 

 

w 

Ya 

 

y 

Ta 

 

t 

Ma 

 

m 
Sa 

 

s 

Na 

 

n 

Ja 

 

j 

Dha 

 

d 

Ba 

 

b 
Ka 

 

k 

Nga 

 

z 

Ra 

 

r 

Ga 

 

g 

La 

 

l 
Pa 

 

p 

Da 

 

f 

Nya 

 

v 

Ca 

 

c 

Ha 

 

a 
Pedoman penskoran  

Jawaban benar  = skor 2 

Jawaban salah = skor 1 

Tidak dijawab = skor 0 

Skor maksimum= 10 

Nilai =
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  
× 100 

Nama:            Nilai 

No Absen:  
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PENGGALAN SILABUS

No Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

1 3. Membaca 

Mampu membaca 

dan memahami 

berbagai ragam teks 

bacaan melalui 

teknik membaca 

intensif, membaca 

indah dan membaca 

Huruf Jawa.  

 

3.3. Membaca 

kalimat sederhana  

berhuruf Jawa 

Nglegena 

 

1. Membaca 

aksara Jawa 

Nglegena 

2. Menyusun 

kata 

1. Siswa bermain dan 

belajar 

menggunakan kartu 

huruf dan kartu kata 

. 

2. Siswa menyusun 

kata dengan 

menggunakan 

aksara Jawa 

Nglegena 

1. Isian singkat 

2. Unjuk kerja 

1 x 

Pertemuan 

a. Buku bahasa 

jawa Yang 

Relevan 

b. Kartu hurauf dan 

kartu kat 

2 SBK 

11.Mengekspresikan 

diri melalui karya  

seni musik 

11.2.Menyanyikan 

lagu daerah dan lagu 

anak-anak dengan 

iringan sederhana 

 

2. Menyanyikan lagu 

dolanan 

2. Bernyanyi lagu 

dolanan 

2. Unjuk kerja 1 x 

Pertemuan 

Sumber internet 

yang relevan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus II 

Tema  : Lingkungan 

Kelas/Semester :  III  / 2 

Alokasi waktu  :  2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

Bahasa Jawa 

3. Membaca 

Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan melalui 

teknik membaca intensif, membaca indah dan membaca Huruf Jawa. 

SBK 

11. Mengekspresikan diri melalui karya  seni musik  

II. Kompetensi Dasar 

Bahasa Jawa 

3.4. Membaca kalimat sederhana  berhuruf Jawa Nglegena 

SBK 

11.2 Menyanyikan lagu daerah dan lagu anak-anak dengan iringan 

sederhana 

III. Indikator 

1. Membaca kata dari huruf Jawa Nglegena 

2. Menyusun kata dari huruf Jawa Nglegena 

3. Menyanyikan Lagu Dolanan 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Diberi teks lagu siswa dapat menyanyikan lagu dolanan. 

2. Diberi kartu kata, siswa dapat membaca kata dari huruf Jawa Nglena 

dengan benar. 

3. Diberi kartu huruf siswa dapat menyusun huruf menjadi 10 kata dari 

huruf Jawa Nglegena dengan benar. 

Karakter yang diharapkan:Tanggung jawab, Kerjasama, Disiplin, Tekun, 

Percaya diri, Berani  

LAMPIRAN 5 
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V. Materi Pokok   

aksara Jawa Nglegena  

VI. Metode dan Model Pembelajaran  

1. Diskusi kelompok.    

2. Tanya jawab.    

3. Ceramah.     

4. Penugasan   

Model pembelajaran Quantum Learning 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pra Kegiatan: (+ 10 menit) 

a. Guru menyiapkan materi dan media pembelajaran 

b. Guru menata ruangan dan kondisi kelas 

c. Salam  

d. Doa. 

e. Pengkondisian kelas 

1. Kegiatan Awal: (+ 10 menit) 

a. Apersepsi, siswa dan guru menyanyikan lagu dolanan Menhok-

menthok 

Guru bertanya tentang materi Aksara Jawa Nglegena 

b. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator 

yang akan dicapai.  

2. Kegiatan Inti (+ 40 menit) 

a. Siswa memperhatikan Kartu kata  yang ditunjukkan oleh guru 

(Eksplorasi) 

b. Siswa membaca kata aksara Jawa Nglegena yang telah disediakan 

oleh guru di depan kelas (Eksplorasi)  

c. Siswa dibentuk menjadi 10 kelompok dengan masing-masing 4 

siswa (elaborasi) 

d. Masing-masing kelompok mendapatkan satu bendel karu huruf 

aksara Jawa dalam tulisan latin (elaborasi) 
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e. Siswa menyusun kata dengan menggunakan huruf Jawa Nglegena 

(elaborasi) 

f. Siswa mendiskusikan jawaban dengan kelompok (elaborasi)  

g. Perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan 

membacakan hasil diskusi kelompoknya (elaborasi) 

h. Kelompok lain menanggapi jawaban kelompok yang maju atau 

menambahkan poin-poin yang kurang (elaborasi) 

i. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan pada siswa. 

(Konfirmasi)  

j. Guru memberikan reward kepada siswa yang maju ke depan dengan 

memberikan bintang prestasi. (Konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (+ 40 menit) 

a. Siswa dibimbing  guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

b. Siswa diberikan kesempatan bertanya tentang materi yang kurang 

dipahami  

c. Guru memberikan evaluasi terhadap siswa. 

d. Guru memberikan tindak lanjut  

g. Guru melakukan refleksi untuk siklus kedua, yaitu dengan mem-

perbaiki pembelajaran yang masih kurang dan menyediakan kartu 

kalimat 

h. Guru Mengakhiri pelajaran 

VIII.  Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber : Standar isi dan Silabus kelas III tahun 2006 

Tim Pena Guru. 2008. Buku Remen Basa Jawi SD/MI Kelas 

III. Jogyakarta. 

Hadiwirodarsono. 2010. Belajar Membaca dan Menulis 

Aksara Jawa. Solo: Kharisma 

Media     : Kartu Huruf  
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IX. Penilaian 

1) Prosedur Tes 

a. Tes awal  : tidak ada 

b. Tes Proses : ada pada kegiatan inti 

c. Tes Akhir : ada pada tes evaluasi soal 

2) Jenis Tes 

a. Lisan : dilaksanakan pada saat KBM 

b. Tertulis : dilaksanaan pada tes evaluasi  

3) Bentuk Tes 

Tes unjuk kerja 

4) Alat Tes 

a. Lembar kerja siswa 

b. Lembar pengamatan  siswa 

Semarang,  Mei 2013 
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Materi Ajar dan Media Pembelajaran 

Sekolah   : SDN Petompon 2 Semarang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa dan SBK 

Kelas/Semester  : IIIA/2 

Bahasa Jawa 

Standar Kompetensi 

3. Membaca 

Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan melalui teknik 

membaca intensif, membaca indah dan membaca Huruf Jawa.  

Kompetensi Dasar 

3.3. Membaca kalimat sederhana  berhuruf Jawa Nglegena 

 

1. Materi Ajar 

aksara Jawa Nglegena 

a 
ha 

n 
 na 

c   

ca 
r  

ra 
k  
ka 

f  

da 
t  
ta 

s  

sa 
w  

wa 
l  

la 
p  

pa 
d  

dha 
j  

ja 
y  

ya 
v  

nya 
m  

ma 
g  

ga 
b  

ba 
q 
 tha 

z  

nga 
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Contoh kata dalam Aksara Jawa 

Tata  =  tt 

Hawa = aw 

Nyata = vt 

Kala = kl 

Bata = bt 
 

Basa  = bs 

Sada  = sf 

Dhadha   = dd 

Maya      = my 

Rama     =rm 
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Contoh kartu kata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tt 
Tata 

mt 
mata  

sf 
sada 

dd 
dhadha  

aw 
hawa 

wj 
waja 

jl 
jala 

an 
ana  

vt 
nyata 

fs 
dasa  

rm 
rama 

bj 
baja  

bt 
bata 

mw 
mawa 

bs 
basa 

bl 
bala 
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SBK 

Standar Kompetensi 

14. Mengekspresikan diri melalui karya  seni musik 

Kompetensi Dasar 

11.2 Menyanyikan lagu daerah dan lagu anak-anak dengan iringan sederhana 

 

Menthok-Menthok 

Menthok-menthok tak kandhani 

Mung solahmu angisin-isini 

Bokya aja ndheprok 

Ana kandhang wae 

Enak-enak ngorok 

Ora nyambut gawe 

Methok-menthok 

Mung lakumu megal-megol gawe guyu 
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Lembar Kerja Siswa 

 

Nama kelompok: 

1. ..................................... 3. ...................................... 

2. ..................................... 4. ...................................... 

Petunjuk Pengerjaan: 

1. Dengan bantuan kartu huruf Susunlah 10 kata , Tuliskan dalam aksara 

Jawa Nglegena. 

 Jawab: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Instrumen Penilaian 

Kisi-kisi Penyusunan Soal 

Sekolah   : SDN Petompon 2 Semarang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester  : IIIA/2 

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi :Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan melalui teknik membaca intensif, 

membaca indah dan membaca Huruf Jawa. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 

Penilaian 
Sumber 

Belajar 
Teknik 

penilaian 

Bentuk 

Instumen 
Ranah 

3.3. Membaca 

kalimat sederhana  

berhuruf Jawa 

Nglegena 

Membaca 

aksara Jawa 

Nglegena 

1. Membaca kata dari 

huruf Jawa 

Nglegena 

2. Menyusun kata 

dari huruf Jawa 

Nglegena 

Non tes Unjuk 

kerja 

Psikomotor 

 

 

Buku Remen 

Basa Jawa 

kelas III 

SD/MI 

 

Media Kartu 

huruf dan kata  

Tes isian 

singkat 

C1 
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LEMBAR EVALUASI 

Wacanen aksara Jawa ing ngisor iki 

1. jy by     →__________________________________ 

2. frpdmr    →__________________________________ 

3. knanwnr   →__________________________________ 

4. ajpdmr   →__________________________________ 

5. spbljnk  →__________________________________ 

 

Kunci Jawaban 

1. jaya baya 

2. dara padha mara 

3. kana ana wanara 

4. aja padha mara 

5. sapa bala janaka 

 

 

Pedoman penskoran  

Jawaban benar  = skor 2 

Jawaban salah = skor 1 

Tidak dijawab = skor 0 

Skor maksimum= 10 

 

Nilai =
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  
× 10

Nama:    Nilai 

No Absen:  



 

 

 

 

PENGGALAN SILABUS SIKLUS III

No Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1 3. Membaca 

Mampu membaca 

dan memahami 

berbagai ragam 

teks bacaan 

melalui teknik 

membaca intensif, 

membaca indah 

dan membaca 

Huruf Jawa.  

 

3.3. Membaca 

kalimat sederhana  

berhuruf Jawa 

Nglegena 

 

1. Membaca kalimat 

sederhana huruf 

Jawa Nglegena 

 

1. Siswa membaca 

kalimat 

sederhana huruf 

Jawa Nglegena 

 

1. Isian 

singkat 

2. Unjuk 

kerja 

1 x 

Pertemuan 

a. Buku 

bahasa 

jawa 

Yang 

Relevan 

b. Kartu 

kata 

2 SBK 

11.Mengekspresik

an diri melalui 

karya  seni musik 

11.2.Menyanyikan 

lagu daerah dan 

lagu anak-anak 

dengan iringan 

sederhana 

 

3. Menyanyikan lagu 

dolanan 

3. Bernyanyi lagu 

dolanan 

3. Unjuk 

kerja 

1 x 

Pertemuan 

Sumber 

internet 

yang 

relevan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus III 

 

Tema  : Lingkungan 

Kelas/Semester :  III  / 2 

Alokasi waktu  :  2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

Bahasa Jawa 

3. Membaca 

Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan melalui 

teknik membaca intensif, membaca indah dan membaca Huruf Jawa. 

SBK 

11. Mengekspresikan diri melalui karya  seni musik  

II. Kompetensi Dasar 

Bahasa Jawa 

3.5. Membaca kalimat sederhana  berhuruf Jawa Nglegena 

SBK 

11.2 Menyanyikan lagu daerah dan lagu anak-anak dengan iringan 

sederhana 

III. Indikator 

1. Membaca kalimat sederhana huruf Jawa Nglegena 

2. Siswa dapat menyanyikan lagu lagu dolanan Sluku-sluku Bathok 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Diberi teks lagu, siswa dapat menyanyikan lagu dolanan sluku-slku 

bathok. 

2. Diberi kartu kata, siswa dapat membaca kalimat sederhana huruf Jawa 

Nglegena dengan benar. 

Karakter yang diharapkan:Tanggung jawab, Kerjasama, Disiplin, Tekun, 

Percaya diri, Berani, Terampil,  

  

LAMPIRAN 6 
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V. Materi Pokok   

aksara Jawa Nglegena  

VI. Metode dan Model Pembelajaran  

1. Diskusi kelompok.    

2. Tanya jawab.    

3. Ceramah.     

4. Penugasan   

Model pembelajaran Quantum Learning 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pra Kegiatan: (+ 10 menit) 

a. Guru menyiapkan materi dan media pembelajaran 

b. Guru menata ruangan dan kondisi kelas 

c. Salam  

d. Doa. 

e. Pengkondisian kelas 

1. Kegiatan Awal: (+ 10 menit) 

a. Apersepsi, siswa dan guru bernyanyi lagu sluku-sluku bathok 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator yang akan 

dicapai.  

2. Kegiatan Inti (+ 40 menit) 

a. Siswa memperhatikan kartu kata  yang ditunjukkan oleh guru 

(Eksplorasi) 

b. Siswa membaca kata aksara Jawa Nglegena yang membentuk suatu 

kalimat sederhana (Eksplorasi)  

c. Siswa dibentuk menjadi 10 kelompok dengan masing-masing 4 

siswa (elaborasi) 

d. Masing-masing kelompok mendapatkan satu bendel kartu kata 

aksara Jawa (elaborasi) 

e. Siswa menyusun kalimat dengan menggunakan kartu kata 

(elaborasi) 

f. Siswa mendiskusikan jawaban dengan kelompok (elaborasi)  
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g. Perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan 

membacakan hasil diskusi kelompoknya (elaborasi) 

h. Kelompok lain menanggapi jawaban kelompok yang maju atau 

menambahkan poin-poin yang kurang (elaborasi) 

i. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan pada siswa. 

(Konfirmasi)  

j. Guru memberikan reward kepada siswa yang maju ke depan dengan 

memberikan bintang prestasi. (Konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (+ 40 menit) 

a. Siswa dibimbing  guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

b. Siswa diberikan kesempatan bertanya tentang materi yang kurang 

dipahami  

c. Guru memberikan evaluasi terhadap siswa. 

d. Guru memberikan tindak lanjut.  

e. Guru melakukan refleksi untuk siklus ketiga yaitu dengan mem-

perbaiki pembelajaran yang masih kurang dan menyimpulkan 

pembelajaran. 

f. Guru mengakhiri pelajaran 

VIII.  Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber : Standar isi dan Silabus kelas III tahun 2006 

Tim Pena Guru. 2008. Buku Remen Basa Jawi SD/MI Kelas 

III. Jogyakarta. 

Hadiwirodarsono. 2010. Belajar Membaca dan Menulis 

Aksara Jawa. Solo: Kharisma 

Media     : Kartu Huruf  

IX. Penilaian 

1) Prosedur Tes 

a. Tes awal  : tidak ada 

b. Tes Proses : ada pada kegiatan inti 

c. Tes Akhir  : ada pada tes evaluasi soal 
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2) Jenis Tes 

a. Lisan  : dilaksanakan pada saat KBM 

b. Tertulis  : dilaksanaan pada tes evaluasi  

3) Bentuk Tes 

Tes unjuk kerja 

4) Alat Tes 

c. Lembar kerja siswa 

d. Lembar pengamatan  siswa 

    Semarang,  Mei 2013 
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Materi Ajar dan Media Pembelajaran 

Sekolah   : SDN Petompon 2 Semarang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa dan SBK 

Kelas/Semester  : IIIA/2 

 

Bahasa Jawa 

Standar Kompetensi 

3. Membaca 

Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan melalui teknik 

membaca intensif, membaca indah dan membaca Huruf Jawa.  

Kompetensi Dasar 

3.3. Membaca kalimat sederhana  berhuruf Jawa Nglegena 

 

1. Materi Ajar 

aksara Jawa Nglegena 

a 
ha 

n 
 na 

c   

ca 
r  

ra 
k  
ka 

f  

da 
t  
ta 

s  

sa 
w  

wa 
l  

la 
p  

pa 
d  

dha 
j  

ja 
y  

ya 
v  

nya 
m  

ma 
g  

ga 
b  

ba 
q 
 tha 

z  

nga 
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Contoh kata dalam aksara Jawa 

Tata =  tt 

Hawa = aw 

Nyata = vt 

Kala = kl 

Bata = bt 
 

Basa = bs 

Sada = sf 

Dhadha= dd 

maya  = my 

Rama =rm 
 

 

Contoh kalimat sederhana dalam aksara Jawa Nglegena 

1. Ana raja kaya  = an rj ky 

2. Jana lara mata  = jn lr mt 

3. Bapa ana kana  = bp an kn 

4. Ana baya sanga      = ana by sz 

5. Para wanara lara  = pr wnr lr 

6. Sapa Bathara kala = sp bqr kl 
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Contoh Kartu Kata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

tt 
Tata 

mt 
mata  

sf 
sada 

dd 
dhadha  

aw 
hawa 

wj 
waja 

jl 
jala 

an 
ana  

vt 
nyata 

fs 
dasa  

rm 
rama 

bj 
baja  

bt 
bata 

mw 
mawa 

bs 
basa 

bl 
bala 
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SBK 

Standar Kompetensi 

11.Mengekspresikan diri melalui karya  seni musik 

Kompetensi Dasar 

11.2.Menyanyikan lagu daerah dan lagu anak-anak dengan iringan sederhana 

 

SLUKU-SLUKU BATOK 

Sluku-sluku bathok 

Bathoke ela-elo 

sluku bathok 

Bathoke ela-elo 

Si Rama menyang Solo 

Oleh-olehe payung motha 

Mak jenthit lolo lobah 

Wong mati ora obah 

Nek obah medeni bocah 

Nek urip goleka dhuwit. 



188 

 

 

 

Lembar Kerja Siswa 

 

Nama kelompok: 

1. ..................................... 3. ...................................... 

2. ..................................... 4. ...................................... 

Petunjuk Pengerjaan: 

1. Buatlah 5 kalimat sederhana dengan menggunakan aksara Jawa Nglegena  

Jawab: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Instrumen Penilaian 

Kisi-kisi Penyusunan Soal 

Sekolah   : SDN Petompon 2 Semarang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester  : IIIA/2 

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi :Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan melalui teknik membaca intensif, 

membaca indah dan membaca Huruf Jawa. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 

Penilaian 
Sumber 

Belajar 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instumen 
Ranah 

3.3. Membaca 

kalimat sederhana  

berhuruf Jawa 

Nglegena 

Membaca 

aksara Jawa 

Nglegena 

1. Membaca kalimat 

sederhana huruf 

Jawa Nglegena 

Non tes Unjuk kerja Psikomotor 

 

 

Buku Remen 

Basa Jawa 

kelas III 

SD/MI 

 

Media Kartu 

huruf dan kata  

Tes Isian 

singkat 

C1 
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isinen ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi bener! 

1. ?bp sk jw.→________________________________________________ 

2. ?bp nt bt.→_________________________________________________ 

3. ?an fr mr.   →_________________________________________________ 

4. ?np fr ¿           →_________________________________________________ 

5. ?fr sz lr mt.→_____________________________________________ 

6. ?aj mr kc.       →_____________________________________________ 

7. ?aj pd mr rw.→_____________________________________________ 

8. ?kn an wnr,by,klfw,lw.→_________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Kunci jawaban 

1. Bapa saka jawa 

2. Bapa nata bata 

3. Ana dara mara 

4. Napa dara 

5. Danga sanga lara mata 

6. Aja mara kana 

7. Aja padha mara rawa 

8. Kana ana wara, baya, kala dawa, lawa 

 

Pedoman penskoran:  

Jawaban benar (perkata) = skor 1 

Jawaban salah = skor 0 

Skor maksimum= 30 

 

Nilai =
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  
× 100

Nama:    Nilai 

No absen:  
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LEMBAR PENGAMATAN UNJUK KERJA 

Sekolah   : SDN Petompon 2 Semarang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester  : IIIA/2 

Materi    : Membaca kata dalam aksara Jawa Nglegena 

Hari/ tanggal   :  

Petunjuk: Berilah skor pada indikator yang diamati sesuai dengan deskriptor yang 

ada.  

 

Pedoman penilaian: 

Nilai =   
∑ 𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡

 ∑ 𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥
 𝑥 100 

 

 

 

 

  

Indikator Deskriptor skor 

1. Kelancaran 

dalam 

membaca 

Lancar dalam membaca 3 

Lancar dalam membaca tapi masih ada yang diulang 2 

Siswa terbata-bata dalam membaca dan ada 

pengulangan  
1 

2. Ketepatan 

pelafalan 

dalam 

membaca kata 

Siswa terampil membaca dengan lafal yang tepat 3 

Siswa membaca dengan lafal tepat 2 

Terdapat banyak kesalahan dalam melafalkan 1 

3. Ketepatan 

dalam 

penggunaan 

intonasi 

Siswa membaca dengan variasi irama dan tekanan 3 

Siswa membaca dengan irama dan intonasi kurang 

tepat 
2 

Siswa membaca dengan intonasi monoton 1 
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Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

32 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

24 ≤ skor < 32 Baik 

16 ≤ skor < 24 Cukup 

8≤ skor < 16 Kurang 

 

      Semarang,  April 2013 

Observer  

 
Haidar R, S.Pd 

 

  

Indikator 

Tingkat Kemampuan 

1 2 3 4 

1. Melaksanakan pra pembelajaran      √   
2. Membuka pelajaran dengan 

memberikan apersepsi      √    
3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran    √     
4.  Mengajukan pertanyaan kepada siswa   √     
5. Menyajikan materi pembelajaran     √   
6. Membimbing siswa dalam 

menggunakan media kartu kata   √     
7. Membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok    √     
8. Mengelola kelas   √     
9. Guru memberikan penguatan kepada 

siswa   √     
10. Menutup pelajaran      √   

Jumlah 24 

Rata-Rata 2,3 

Kategori Baik 

LAMPIRAN 7 
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Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

32 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

24 ≤ skor < 32 Baik 

16 ≤ skor < 24 Cukup 

8≤ skor < 16 Kurang 

      Semarang,  Mei 2013 

Observer  

 
Haidar R, S.Pd 

  

Indikator 

Tingkat Kemampuan 

1 2 3 4 

1. Melaksanakan pra pembelajaran      √   

2. Membuka pelajaran dengan 

memberikan apersepsi     √     

3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran      √   

4.  Mengajukan pertanyaan kepada 

siswa     √   

5. Menyajikan materi pembelajaran     √   

6. Membimbing siswa dalam 

menggunakan media kartu kata     √   

7. Membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok      √   

8. Mengelola kelas     √   

9. Guru memberikan penguatan kepada 

siswa       √ 

10. Menutup pelajaran      √   

Jumlah 31 

Rata-rata 3,1 

Kategori Baik 

LAMPIRAN 8 



194 

 

 

 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

32 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

24 ≤ skor < 32 Baik 

16 ≤ skor < 24 Cukup 

8≤ skor < 16 Kurang 

      Semarang,  Mei 2013 

Observer  

 
Haidar R, S.Pd 

NIP. 198310182006042010 

 

Indikator 

Tingkat Kemampuan 

1 2 3 4 

1. Melaksanakan pra pembelajaran        √ 
2. Membuka pelajaran dengan 

memberikan apersepsi        √ 
3.  Menyampaikan tujuan pembelajaran        √ 
4.  Mengajukan pertanyaan kepada 

siswa     √   
5. Menyajikan materi pembelajaran       √ 
6. Membimbing siswa dalam 

menggunakan media kartu kata       √ 
7. Membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok        √ 
8. Mengelola kelas     √   
9. Guru memberikan penguatan kepada 

siswa       √ 
10. Menutup pelajaran        √ 

Jumlah 38 

Rata-rata 3,8 

Kategori Sangat Baik 

LAMPIRAN 9 
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Hasil Observasi Aktivitas Siwa Siklus I 

NO Kode Siswa 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 

1 A1 3 2 2 2 2 4 3 18 

2 A2 3 2 2 4 2 1 2 16 

3 A3 4 2 2 3 1 2 3 17 

4 A4 3 2 3 3 1 1 2 15 

5 A5 3 4 3 2 1 4 2 19 

6 A6 3 2 3 1 1 1 3 14 

7 B1 4 2 1 1 1 3 2 14 

8 D1 3 2 2 2 1 1 1 12 

9 D2 4 2 3 4 1 2 1 17 

10 D3 3 1 2 1 2 3 3 15 

11 D4 3 2 4 2 2 2 2 17 

12 F1 3 2 3 2 2 4 4 20 

13 H1 4 3 3 3 2 2 3 20 

14 H2 4 1 2 1 2 1 2 13 

15 H3 4 3 1 4 2 4 3 21 

16 H4 3 4 2 3 2 1 3 18 

17 L1 4 3 2 2 2 1 4 18 

18 L2 4 2 2 3 2 1 3 17 

19 M1 3 2 2 2 2 2 2 15 

20 M2 3 4 2 3 2 3 3 20 

21 M3 4 3 3 1 2 1 3 17 

22 M4 4 1 3 1 2 1 2 14 

23 N1 4 4 2 3 2 2 3 20 

24 N2 3 4 3 4 2 1 2 19 

25 R1 3 2 2 3 2 1 3 16 

26 R2 3 3 2 1 2 2 3 16 

27 R3 3 2 3 1 2 1 3 15 

28 R4 4 2 3 3 1 4 2 19 

29 R5 4 1 2 2 2 2 3 16 

30 R6 4 2 3 2 2 1 2 16 

31 R7 4 2 3 4 2 1 2 18 

32 R8 3 2 2 2 1 2 2 14 

33 S1 4 2 3 4 2 2 2 19 

LAMPIRAN 10 
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Skor Kategori  

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 24 Baik 

12 ≤ skor < 18 Cukup 

 

      Semarang,  April 2013 

Observer  

 

 

Marlina Yulia PR 

NIM 1401409054 

34 S2 3 2 2 4 2 2 2 17 

35 S3 3 2 2 1 1 2 2 13 

36 S4 3 1 1 2 2 2 1 12 

37 S5 4 2 3 3 2 1 2 17 

38 X1 4 2 3 3 2 3 2 19 

39 X2 4 2 4 3 2 1 4 20 

40 X3 4 2 4 2 1 3 4 20 

Jumlah 140 90 99 97 69 78 100 673 

Rata-rata 3.5 2.3 2.5 2.4 1.7 2.0 2.5 16.8 

Rata-rata skor 2,4 

Kategori Cukup 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

 

NO Kode Siswa 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 

1 A1 4 3 3 3 3 3 3 22 

2 A2 3 2 3 3 2 2 4 19 

3 A3 4 3 4 3 3 2 2 21 

4 A4 3 4 3 2 3 3 2 20 

5 A5 3 3 3 4 3 3 4 23 

6 A6 3 2 2 3 2 2 3 17 

7 B1 3 2 3 3 2 3 2 18 

8 D1 3 2 3 3 3 2 2 18 

9 D2 3 3 4 3 4 3 3 23 

10 D3 4 2 3 2 3 3 3 20 

11 D4 3 2 2 3 2 2 3 17 

12 F1 4 2 2 3 3 4 3 21 

13 H1 4 2 3 4 3 2 3 21 

14 H2 4 2 2 2 2 2 3 17 

15 H3 3 2 3 3 3 4 3 21 

16 H4 3 2 3 4 2 2 3 19 

17 L1 4 3 3 4 2 2 2 20 

18 L2 3 3 4 3 3 2 2 20 

19 M1 4 2 2 3 2 3 3 19 

20 M2 3 2 3 2 2 3 2 17 

21 M3 4 3 2 2 2 2 4 19 

22 M4 3 2 3 3 2 2 4 19 

23 N1 3 4 3 3 4 2 3 22 

24 N2 4 2 3 3 3 3 3 21 

25 R1 4 2 3 3 3 2 2 19 

26 R2 3 3 3 3 3 3 3 21 

27 R3 3 3 2 2 2 4 3 19 

28 R4 3 2 3 3 3 3 3 20 

29 R5 4 2 2 2 2 2 2 16 

30 R6 4 2 3 3 4 3 4 23 

31 R7 4 4 3 3 4 3 4 25 

32 R8 4 2 4 3 2 2 3 20 

33 S1 3 2 4 3 3 2 3 20 

LAMPIRAN 11 
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34 S2 4 2 4 3 4 3 4 24 

35 S3 4 2 2 2 3 2 3 18 

36 S4 3 2 2 2 2 2 2 15 

37 S5 4 3 4 3 4 2 3 23 

38 X1 4 2 4 3 4 3 3 23 

39 X2 4 4 3 3 3 2 3 22 

40 X3 4 2 4 3 2 4 3 22 

Jumlah 141 98 119 115 111 103 117 804 

Rata-rata 3.5 2.5 3.0 2.9 2.8 2.6 2.9 20.1 

Rata-rata skor 2,8 

Kategori Baik 

 

 

Skor Kategori  

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 24 Baik 

12 ≤ skor < 18 Cukup 

 

      Semarang,  Mei 2013 

Observer  

 

 

Bungsu Astri 

NIM 1401409307 
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Hasil Observasi Aktivitas SiswaSiklus III 

 

NO 
KODE 

SISWA 

Indikator Aktivitas Siswa 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 

1 A1 4 3 4 4 4 3 4 26 

2 A2 3 2 3 4 3 2 4 21 

3 A3 4 3 4 3 4 4 4 26 

4 A4 4 2 3 2 4 3 3 21 

5 A5 3 3 3 4 3 3 4 23 

6 A6 4 2 3 3 4 4 4 24 

7 B1 3 3 4 4 2 3 3 22 

8 D1 4 2 3 4 4 3 4 24 

9 D2 3 3 4 4 4 4 3 25 

10 D3 4 2 3 4 4 3 4 24 

11 D4 4 4 3 4 3 4 4 26 

12 F1 4 3 3 3 3 4 4 24 

13 H1 4 2 4 4 4 3 4 25 

14 H2 4 2 4 3 4 4 4 25 

15 H3 4 4 3 3 4 4 3 25 

16 H4 3 2 4 4 3 3 4 23 

17 L1 4 3 3 4 4 3 4 25 

18 L2 4 3 4 4 4 4 4 27 

19 M1 4 2 3 3 4 4 3 23 

20 M2 4 2 3 4 3 3 4 23 

21 M3 4 3 2 4 4 4 4 25 

22 M4 4 2 3 4 4 3 4 24 

23 N1 3 4 4 3 4 2 4 24 

24 N2 4 3 3 3 4 4 4 25 

25 R1 4 2 3 4 4 3 4 24 

26 R2 4 3 4 3 4 4 3 25 

27 R3 3 3 2 4 4 4 3 23 

28 R4 4 4 3 4 4 3 4 26 

29 R5 4 2 4 4 4 3 3 24 

30 R6 4 4 3 4 4 4 4 27 

31 R7 4 2 3 3 4 4 4 24 

32 R8 4 3 4 3 4 3 4 25 

33 S1 3 2 4 4 4 4 3 24 

34 S2 4 2 4 3 4 4 4 25 

LAMPIRAN 12 
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35 S3 4 3 2 3 3 3 3 21 

36 S4 4 2 3 2 4 4 2 21 

37 S5 4 3 4 3 4 3 3 24 

38 X1 4 2 4 4 4 4 4 26 

39 X2 4 2 4 4 4 3 4 25 

40 X3 4 4 4 3 3 4 4 26 

Jumlah 152 107 135 141 150 138 147 970 

Rata-rata 3.8 2.7 3.4 3.5 3.8 3.5 3.7 24.3 

Rata-rata skor 3,4 

Kategori Sangat Baik 

 

Skor Kategori  

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 24 Baik 

12 ≤ skor < 18 Cukup 

 

      Semarang,  Mei 2013 

Observer  

 

 

Marlina Yulia PR 

NIM 1401409054 
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REKAP DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I, SIKLUS II, DAN SIKLUS III 

 

 

 

 

Semarang,  Mei 2013 

Guru kelas IIIA 

 
Haidar R, S.Pd 

NIP. 198310182006042010 

 

 

 

  

No Indikator Siklus I Siklus II Silkus III Rata-Rata 

1.  Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran  3.5 3.5 3.8 3.6 

2.  Merespon apersepsi dari guru 

dengan menjawab pertanyaan 

tentang aksara Jawa  2.3 2.5 2.7 2.5 

3.  Memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan guru 2.5 3.0 3.4 3.0 

4.  Membaca menggunakan kartu kata  2.4 2.9 3.5 2.9 

5.  Diskusi dengan teman  1.7 2.8 3.8 2.8 

6.  Menuliskan dan menyampaikan 

jawaban hasil diskusi 2.0 2.6 3.5 2.7 

7.  Antusias dan tertib dalam kegiatan 

diskusi 2.5 2.9 3.7 3.0 

Jumlah 16.8 20.1 24.3 20.5 

Rata-rata 2.4 2.9 3.5 2.9 

Kategori Cukup Baik Sangat Baik 

LAMPIRAN 13 



202 

 

 

 

 Hasil Belajar Klasikal Siklus I 

No Nama 
Nilai keterampilan 

membaca 

Nilai 

evaluasi 
Rata-rata Ket 

1 A1 66.7 80 73.35 T 

2 A2 66.7 65 65.85 T 

3 A3 66.7 90 78.35 T 

4 A4 66.7 90 78.35 T 

5 A5 77.8 95 86.4 T 

6 A6 55.6 40 47.8 TT 

7 B1 66.7 75 70.85 T 

8 D1 44.4 40 42.2 TT 

9 D2 77.8 95 86.4 T 

10 D3 66.7 70 68.35 T 

11 D4 55.6 35 45.3 TT 

12 F1 44.4 45 44.7 TT 

13 H1 44.4 85 64.7 T 

14 H2 55.6 10 32.8 TT 

15 H3 66.7 80 73.35 T 

16 H4 66.7 50 58.35 TT 

17 L1 66.7 70 68.35 T 

18 L2 66.7 75 70.85 T 

19 M1 55.6 60 57.8 TT 

20 M2 66.7 85 75.85 T 

21 M3 55.6 60 57.8 TT 

22 M4 66.7 80 73.35 T 

23 N1 77.8 90 83.9 T 

24 N2 77.8 85 81.4 T 

25 R1 66.7 95 80.85 T 

26 R2 66.7 80 73.35 T 

27 R3 77.8 100 88.9 T 

28 R4 66.7 85 75.85 T 

29 R5 55.6 35 45.3 TT 

30 R6 77.8 100 88.9 T 

31 R7 77.8 95 86.4 T 

32 R8 77.8 100 88.9 T 

33 S1 66.7 100 83.35 T 

34 S2 77.8 100 88.9 T 

35 S3 55.6 50 52.8 TT 

36 S4 55.6 50 52.8 TT 

37 S5 77.8 95 86.4 T 

38 X1 66.7 90 78.35 T 

39 X2 55.6 45 50.3 TT 

40 X3 44.4 45 44.7 TT 

Skor rata-rata 68.8 

LAMPIRAN 14 
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Semarang,  Mei 2013 

Guru kelas IIIA 

 
Haidar R, S.Pd 

NIP. 198310182006042010 

 
  

Siswa yang tuntas 27 67,5% 

Siswa yang tidak tuntas 13 32,5% 
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Hasil Belajar Klasikal Siklus II 

No Nama 

Nilai 

Keterampilan 

Membaca 

Nilai 

Evaluasi 

Rata-

rata 
Ket 

1 A1 88.9 93 91.0 T 

2 A2 77.8 50 63.9 T 

3 A3 77.8 100 88.9 T 

4 A4 88.9 93 91.0 T 

5 A5 88.9 100 94.5 T 

6 A6 66.7 85 75.9 T 

7 B1 77.8 100 88.9 T 

8 D1 55.6 28 41.8 TT 

9 D2 77.8 100 88.9 T 

10 D3 66.7 50 58.4 TT 

11 D4 77.8 64 70.9 T 

12 F1 77.8 64 70.9 TT 

13 H1 77.8 100 88.9 T 

14 H2 55.6 14 34.8 TT 

15 H3 77.8 100 88.9 T 

16 H4 77.8 93 85.4 T 

17 L1 77.8 50 63.9 T 

18 L2 77.8 100 88.9 T 

19 M1 66.7 43 54.9 TT 

20 M2 77.8 78 77.9 T 

21 M3 55.6 35 45.3 TT 

22 M4 77.8 100 88.9 T 

23 N1 77.8 85 81.4 T 

24 N2 77.8 85 81.4 T 

25 R1 77.8 100 88.9 T 

26 R2 77.8 64 70.9 T 

27 R3 88.9 93 91.0 T 

28 R4 77.8 71 74.4 T 

29 R5 77.8 64 70.9 T 

30 R6 88.9 100 94.5 T 

31 R7 77.8 100 88.9 T 

32 R8 77.8 100 88.9 T 

33 S1 66.7 85 75.9 T 

34 S2 77.8 100 88.9 T 

35 S3 77.8 93 85.4 T 

36 S4 55.6 43 49.3 TT 

LAMPIRAN 15 
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Semarang,  Mei 2013 

Guru kelas IIIA 

 
Haidar R, S.Pd 

NIP. 198310182006042010 
 

  

37 S5 77.8 100 88.9 T 

38 X1 77.8 100 88.9 T 

39 X2 77.8 64 70.9 T 

40 X3 55.6 78 66.8 T 

Skor rata-rata 77.2 

Siswa yang tuntas 34 85% 

Siswa yang tidak tuntas 6 15% 
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Hasil Belajar Klasikal Siklus III 

No Nama 

Nilai Keterampilan 

Membaca 

Nilai 

Evaluasi Rata-rata Ket 

1 A1 88.9 96 92.45 T 

2 A2 88.9 84 86.45 T 

3 A3 88.9 100 94.45 T 

4 A4 88.9 100 94.45 T 

5 A5 88.9 100 94.45 T 

6 A6 88.9 68 78.45 T 

7 B1 100 96 98 T 

8 D1 55.6 60 57.8 TT 

9 D2 88.9 96 92.45 T 

10 D3 88.9 68 78.45 T 

11 D4 77.8 65 71.4 T 

12 F1 77.8 64 70.9 TT 

13 H1 100 92 96 T 

14 H2 55.6 8 31.8 TT 

15 H3 77.8 96 86.9 T 

16 H4 88.9 72 80.45 T 

17 L1 77.8 65 71.4 T 

18 L2 88.9 96 92.45 T 

19 M1 77.8 80 78.9 T 

20 M2 77.8 100 88.9 T 

21 M3 77.8 65 71.4 T 

22 M4 88.9 88 88.45 T 

23 N1 88.9 96 92.45 T 

24 N2 88.9 100 94.45 T 

25 R1 77.8 100 88.9 T 

26 R2 100 88 94 T 

27 R3 88.9 96 92.45 T 

28 R4 77.8 92 84.9 T 

29 R5 77.8 65 71.4 T 

30 R6 88.9 96 92.45 T 

31 R7 88.9 96 92.45 T 

32 R8 88.9 100 94.45 T 

33 S1 88.9 100 94.45 T 

34 S2 77.8 96 86.9 T 
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35 S3 88.9 68 78.45 T 

36 S4 66.7 60 63.35 TT 

37 S5 77.8 100 88.9 T 

38 X1 100 100 100 T 

39 X2 88.9 70 79.45 T 

40 X3 66.7 88 77.35 T 

Skor rata-rata 84.1 

Siswa yang tuntas 37 92,5% 

Siswa yang tidak tuntas 3 7,5% 

 

Semarang,  Mei 2013 

Guru kelas IIIA 

 
Haidar R, S.Pd 

NIP. 198310182006042010 
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CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN MEMBACA 

AKSARA JAWA MELALUI  MODEL QUANTUM LEARNING DENGAN 

MEDIA KATA 

 

Siklus I 

 

Nama Guru  : Haidar R, S.Pd 

Nama SD  : SDN Petompon 02 Semarang 

Kelas/Semester : IIIA / II 

Materi   : Membaca aksara Jawa 

Hari / Tanggal  : Jum’at 

Pukul   : 09.15-selesai 

Petunjuk  :Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, 

siswa, dan proses pembelajaran membaca aksara Jawa 

melalui  model Quantum Learning dengan media kata ! 

 

Siswa : Siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Diawal pembelajaran siswa 

sudah berbaris rapi sebelum mengikuti pembelajaran. Namun pada saat 

pembelajaran dimulai sebagian besar siswa tidak mengeluarkan 

perlengkapan belajar. Siswa memperhatikan penjelasan guru.  

Guru : guru terlihat grogi pada awal pembelajaran. guru melakukan apersepsi 

dengan menyanyi lagu daerah. Guru tidak menuliskan tujuan pembelajaran 

dipapan tulis. Guru menjelaskan materi dengan bercerita tentang sejarah 

aksara Jawa. Guru membagi siswa dalam kelompok dan membimbing 

siswa menyelesaikan tugas kelompok. 

PBM : pembelajaran berlangsung lancar.  

Lainnya: pembelajaran tidak sesuai dengan jadwal. 

 

 

 

Guru kelas IIIA 

 
Haidar R, S.Pd 

NIP. 198310182006042010 

  

Semarang,        April 2013 

Observer 

 

 

 

Dewi Supadmi 

1401409387 
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CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN MEMBACA 

AKSARA JAWA MELALUI  MODEL QUANTUM LEARNING DENGAN 

MEDIA KATA 

 

Siklus II 

 

Nama Guru  : Haidar R, S.Pd 

Nama SD  : SDN Petompon 02 Semarang 

Kelas/Semester : IIIA / II 

Materi   : Membaca aksara Jawa 

Hari / Tanggal  : Jum’at 

Pukul   : 09.15-selesai 

Petunjuk  :Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, 

siswa, dan proses pembelajaran membaca aksara Jawa 

melalui  model Quantum Learning dengan media kata ! 

 

Siswa : Di awal pembelajaran siswa sudah berbaris rapi. Pada awal pembelajaran 

masih ada sebagian siswa tidak mengeluarkan perlengkapan belajar. Siswa 

masih ada yang bercanda sendiri dengan teman sebangkunya. Siswa masih 

berdiskusi dengan hanya satu teman saja dalam kelompok.  

Guru : guru sudah tampak santai dalam kegiatan pembelajaran. Guru melakukan 

apersepsi dengan menyanyi lagu daerah. Guru menyampaikan dan 

menuliskan tujuan pembelajaran dipapan tulis. Guru menjelaskan materi 

sambil menunjukkan kartu kata. Guru membimbing siswa menggunakan 

kartu kata. Guru membagi siswa dalam kelompok dan membimbing siswa 

menyelesaikan tugas kelompok. Guru memberikan evaluasi, dan 

mengarahkan siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. 

PBM : pembelajaran berlangsung lancar.  

. 

 

 

Guru kelas IIIA 

 
Haidar R, S.Pd 

NIP. 198310182006042010  

Semarang,        Mei 2013 

Observer 

 

 

 

 

Marlina Yulia PR 

1401409054 
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CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN MEMBACA 

AKSARA JAWA MELALUI  MODEL QUANTUM LEARNING DENGAN 

MEDIA KATA 

 

Siklus III 

 

Nama Guru  : Haidar R, S.Pd 

Nama SD  : SDN Petompon 02 Semarang 

Kelas/Semester : IIIA / II 

Materi   : Membaca aksara Jawa 

Hari / Tanggal  : Jum’at 

Pukul   : 09.15-selesai 

Petunjuk  :Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, 

siswa, dan proses pembelajaran membaca aksara Jawa 

melalui  model Quantum Learning dengan media kata ! 

 

Siswa : Siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Siswa berbaris dengan rapi, 

mengerjakan piket dengan baik. Mendengarkan penjelasan guru dengan 

tertib, melaksaanakan diskusi dengan masing-masing kelompok. 

Perwakilan kelompok maju menyampaikan hasil diskusi kelompok dengan 

tertib.  

Guru : Guru melakukan apersepsi dengan menyanyi lagu daerah. Guru  

menuliskan tujuan pembelajaran dipapan tulis. Guru meyampaikan materi. 

Guru membagi siswa dalam kelompok dan membimbing siswa 

menyelesaikan tugas kelompok. Guru melaksanakan pembelajaran dengan 

baik sesuai RPP yang telah dibuat. 

PBM : Pembelajaran berlangsung lancar. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

dengan penuh konsentrasi. Menjalankan diskusi kelompok dengan tertib. 

 

 

 

 

Guru kelas IIIA 

 
Haidar R, S.Pd 

NIP. 198310182006042010  

Semarang,        Mei 2013 

Observer 

 

 

 

 

Bungsu Astri  

1401409307 
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Hasil Evaluasi  Siklus I 
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Hasil Evaluasi  Siklus II 
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Hasil Evaluasi  Siklus III 
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HASIL DISKUSI KELOMPOK SISWA 
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FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

Siswa menyanyikan Lagu (Namai) 

 

 

 

 

 

 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa bermain tebak huruf (alami) 
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Siswa melakukan diskusi kelompok (Namai) 

 

 

 

 

 

 

Siswa menyampaikan hasil diskusi (demonstrasi) 

 

 

 

 

 

 

Siswa dibimbing guru menyimpulkan pembelajaran (ulangi) 

 

 

 

 

 

Pemberian penghargaan (Rayakan) 
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