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ABSTRAK
Cahyani, Marliana Dyah. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Kata Berhuruf
Jawa yang menggunakan Sandhangan Swara dengan Model Anom pada
Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara.Jurusan Bahasa dan Sastra
Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing
I: Drs. Hardyanto, Pembimbing II: Dra. Sri Prastiti Kusuma Anggraeni.
Kata Kunci : menulis, huruf Jawa, Anom, kartu gambar.
Keterampilan menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan
swara siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara nilai rata-ratanya 65,2, masih di
bawah KKM, yaitu 70.Dengan demikian perlu ditingkatkan, salah satu caranya yaitu
dengan pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan
swara salah satunya adalah dengan model Anom.
Rumusan masalah penelitian ini, yaitu: (1) bagaimanakah peningkatan
keterampilan menulis huruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara pada siswa
kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara dengan model Anom, dan (2) bagaimana
perubahan perilaku siswa kelas IV SD Negeri 1 SrobyongJepara setelah dilakukan
pembelajaran menulis huruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan
model Anom.
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus. Subjek penelitian
ini adalah keterampilan menulis huruf Jawa pada siswa kelas IV SD Negeri 1
Srobyong Jepara.Variabel penelitian ini yaitu variabel input-output dan variabel
proses.Instrumen yang digunakan adalah tes dan nontes.Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan teknik tes dan nontes.Teknik analisis dan pengolahan data dalam
penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dan teknik kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan. Pada hasil tes
siklus I rata-rata nilai yang dicapai sebesar 66,5 atau masuk dalam kategori tidak
tuntas. Pada siklus II rata-rata nilai yang dicapai sebesar 77,9 dan termasuk dalam
kategori tuntas. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II
sebesar 11,4. Perilaku siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara juga mengalami
perubahan ke arah positif. Perubahan tersebut terlihat ketika siswa lebih aktif dan
bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapatlah disarankan agar pembelajaran
dengan model ini diterapkan sebagai salah satu media pengajaran. Penelitian ini juga
dapat dimanfaatkan bagi bidang studi lain, dan perlu penelitian tentang sandhangan
swara dengan teknik lain.
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SARI
Cahyani, Marliana Dyah. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Kata Berhuruf
Jawa yang menggunakan Sandhangan Swara dengan Model Anom pada
Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara.Jurusan Bahasa dan Sastra
Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing
I: Drs. Hardyanto, Pembimbing II: Dra. Sri Prastiti Kusuma Anggraeni.
Tembung Pangrunut : nulis, aksara Jawa, Anom, kartu gambar.
Kaprigelan anggone nulis tembung nganggo aksara Jawa siswa kelas IV SD
Negeri 1 SrobyongJepara biji rata-ratane65,2, isih sangisore KKM, yaiku 70. Mula
prelu diundhakke, salah sawijining cara yaiku migunakake model Anom.
Prakara kang diteliti ing panaliten iki (1) kepiye undhake kaprigelan nulis
tembung aksara Jawa sing nganggosandhangan swara siswa kelas IV SD Negeri 1
Srobyong Jeparakanthi migunakake model Anom, lan (2) kepiyeowah-owahane
tindak tanduksiswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara sawisemigunakake model
Anom.
Panaliten iki nggunakake desain penelitian tindakan kelaskadadean saka
rong siklus. Subjek panaliten iki yaiku kaprigelan nulis tembung aksara Jawa sing
nganggosandhangan swara siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong
Jepara.Variabelpanaliteniki yaiku variabel input-outputlan variabel proses.Instrumen
kang digunakake yaiku tes lan nontes.Anggone nglumpukake dhata yaiku
migunakake teknik tes lan nontes.Teknik analisis data paneliten iki migunakake
analisis kualitatif lan kuantitatif.
Asil paneliten nuduhake yen bijine siswa mundhak. Ing asil tes siklus I bijine
66,5 utawa kalebu ora tuntas. Banjur biji siklus II mundhak dadi 77,9 lan kalebu
tuntas. Dadi mundhake biji saka siklus I nganti siklus II yaiku 11,4. Mundhake
kaprigelan kaprigelan nulis tembung aksara Jawa sing nganggosandhangan swarauga
dibarengi karo owah-owahane tumindake siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong
Jepara, yaiku tumindak kang ala dadi tumindak kang becik.Owah-owahane tumindak
siswa yaiku nalika ing pasinaonan luwih aktif lan semangat.
Adhedhasar asil paneliten iki, mula pamrayogane supaya pasinaonan
nganggo model iki bisa digunakake minangka salah sawijining media pengajaran.
Panaliten iki uga bisa digunakake ing studi liya, lan prelu panaliten ngenani
sandhangan swara kang nganggo teknik liyane.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengacu pada SK Gubernur Jawa Tengah tahun 2010, mata pelajaran
Bahasa Jawa wajib diajarkan dari tingkat SD sampai SMA. Dari SK tersebut
kemudian disusun kurikulum yang berbasis KTSP. Dalam kurikulum yang digunakan
pada sekolah dasar di Jawa Tengah, menulis huruf Jawa untuk mata pelajaran Bahasa
Jawa masih dimasukkan dan wajib diberikan kepada siswa. Hal ini dikarenakan huruf
Jawa masih perlu dikenalkan sejak dini, yaitu dari tingkat pendidikan dasar agar
siswa lebih dalam mempelajari huruf Jawa dan untuk memperbaiki keterampilan
menulis siswa.
Menulis termasuk menulis huruf Jawa, merupakan suatu keterampilan
berbahasa. Keterampilan berbahasa mencakup empat aspek, yaitu keterampilan
menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan
menulis. Keempat keterampilan tersebut selalu berkaitan satu dengan yang lain.
Keterampilan mendengarkan dan keterampilan membaca merupakan keterampilan
reseptif, sedangkan keterampilan menulis dan keterampilan berbicara merupakan
keterampilan produktif.
Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk
berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain.
Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis,
1
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sang peneliti harus memanfaatkan grafologi, struktur bahasa dan kosa kata.
Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui
latihan dan praktik yang banyak dan teratur (Tarigan 1986:3).
Menulis kata berhuruf Jawa merupakan salah satu kompetensi dasar yang
harus dimiliki siswa. Di sini yang diteliti oleh penulis adalah menulis kata berhuruf
Jawa yang menggunakan sandhangan swara. Sandhangan swara sendiri ada lima,
yaitu wulu, suku, pepet, taling, dan taling tarung. Untuk dapat menuliskan huruf Jawa
dengan sandhangan swara tersebut tidak mudah bagi siswa kelas IV sekolah dasar.
Pengajaran menulis ini tidak cukup diterima mendengarkan secara lisan apa yang
diterangkan oleh guru, tetapi perlu latihan-latihan menulis yang berkelanjutan. Oleh
karena itu, menulis kata berhuruf Jawa sebagai salah satu keterampilan yang perlu
mendapatkan perhatian yang serius dalam pengajaran di sekolah.
Dari hasil observasi yang diperoleh dari guru kelas IV, keterampilan
menulis siswa kelas IVSD Negeri 1 Srobyong Jepara masih rendah. Nilai siswa
banyak yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). Nilai KKM
untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jeparaadalah
70. Akan tetapi, hasil evaluasi siswa yang seharusnya mencapai rata-rata belum
tercapai dengan nilai rata-rata 65,2, sehingga dianggap belum tuntas dan belum
memperoleh hasil yang diharapkan.
Pada saat proses pembelajaran, sebagian siswa ada yang berbicara sendiri
dengan temannya dan kadang siswa mengganggu teman yang lain. Dalam
pembelajaran tersebut cenderung terjadi pembelajaran yang pasif. Tidak adanya
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interaksi antara keduanya menyebabkan pembelajaran tidak hidup. Guru hanya
memberikan materi dan siswa hanya duduk mendengarkan apa yang disampaikan
guru pada hari itu. Jadi, siswa kurang aktif dan kurang latihan dalam praktiknya.
Model pembelajaran seperti ini cenderung membuat siswa bosan dan mengantuk. Di
satu sisi lagi, kurangnya penggunaan media dalam pendekatan dan menarik siswa di
kelas juga menjadi kendala dalam proses belajar di kelas. Siswa juga kurang latihan
menulis, mereka cenderung malas untuk menulis huruf Jawa karena di dalam pikiran
mereka sudah tertanam anggapan menulis huruf Jawa itu sulit. Sehingga jarang siswa
yang hafal dengan huruf Jawa.
Strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis kata berhuruf
Jawa yang menggunakan sandhangan swara salah satunya adalah dengan model
Anom (Acak Nomer). Dalam penelitian ini anom yang dimaksudkan adalah
merupakan sebuah singkatan acak nomer. Dikatakan acak nomer karena dalam
pelaksanaannya di kelas guru mengacak nomer ketika menunjuk siswanya. Model
pembelajaran Anom ini terinspirasi dari model Numbered Head Together (NHT),
akan tetapi tentu ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya karena dalam
penelitian ini menggunakan media kartu gambar. Kartu gambar tersebut
menunjukkan sebuah gambar yang nantinya akan dituliskan siswa dengan huruf Jawa
yang menggunakan sandhangan swara.
Materi pokok yang disampaikan guru akan lebih menarik bila ditunjang
dengan media yang menarik bagi siswa. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa merasa
lebih tertarik dan senang ketika pembelajaran berlangsung sehingga dipilihlah media
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kartu gambar sebagai inovasi pembelajaran. Jika siswa merasa senang dalam
menerima pelajaran, maka hasil pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa akan lebih
baik dan tujuan pembelajaran agar siswa mampu menulis huruf Jawa dapat tercapai
dengan maksimal.
Inilah yang menggugah penulis untuk dijadikan sebagai bahan penelitian
dan melatarbelakangi penulis dalam menyusun skripsi penelitian tidakan kelas yang
merupakan sebuah kreativitas pemikiran baru dan inovasi dalam pembelajaran.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditemukan beberapa masalah yang
perlu diidentifikasi. Identifikasi masalah yang ditemukan adalah bahwa hasil
pembelajaran menulis katayang menggunakan sandhangan swara belum mencapai
hasil sesuai dengan KKM, hal itu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor guru dan
faktor siswa. Faktor guru diantaranya (1) strategi yang digunakan oleh guru belum
konvensional dan (2) guru tidak menggunakan media yang mendukung dan menarik
di lingkungan sekolah sebagai alat pembelajaran. Faktor siswa diantaranya (1)
anggapan bahwa menulis adalah hal yang sulit (2)kurangnya latihan menulis huruf
Jawa, dan (3) belum hafal huruf Jawa.
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1.3 Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah, permasalahan yang akan diteliti adalah
rendahnya tingkat keterampilan menulis huruf Jawa yang menggunakan sandhangan
swara pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara. Hal ini disebabkan dari
faktor guru dan faktor siswa. Faktor guru diantaranya (1) strategi yang digunakan
oleh guru belum konvensional dan (2) guru tidak menggunakan media yang
mendukungdan menarik di lingkungan sekolah sebagai alat pembelajaran. Faktor
siswa diantaranya (1) anggapan bahwa menulis adalah hal yang sulit (2)kurangnya
latihan menulis huruf Jawa, dan (3) belum hafal huruf Jawa. Banyaknya faktor
tersebut menjadikan peneliti untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti. Oleh
karena itu, peneliti membatasi pada peningkatan keterampilan menulis kata berhuruf
Jawa yang menggunakan sandhangan swara dan perubahan perilaku siswa pada kelas
IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara setelah mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawa
yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom.

1.4 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1) Bagaimana peningkatan keterampilan menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swara pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong
Jepara dengan model Anom?
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2) Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara
setelah

dilakukan

pembelajaran

menulis

kata

berhuruf

Jawa

yang

menggunakan sandhangan swara dengan model Anom?

1.5 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swara pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong
Jepara dengan model Anom.
2) Mendeskripsikan perubahan perubahan perilaku siswa kelas IV SD Negeri 1
Srobyong Jepara setelah dilakukan pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa
yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom.

1.6 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan
praktis.
1) Manfaat Teoretis
Secara teoretis, penelitian ini dapat dijadikan untuk pengembangan
pembelajaran Bahasa Jawa, khususnya pembelajaran menulis kata berhuruf
Jawa yang menggunakan sandhangan swara.
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2) Manfaat Praktis
Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah bisa
bermanfaat bagi guru Bahasa Jawa dalam pembelajaran di kelas dapat
memudahkan siswa dalam menangkap materi sehingga memperoleh nilai
yang memuaskan.Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
sumbangan yang baik dalam rangka peyempurnaan kurikulum pendidikan di
sekolah, khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Jawa. Bagi peneliti,
memberikan bekal mahasiswa sebagai calon guru bahasa Jawauntuk
melaksanakan tugas di lapangan sesuai kebutuhan lapangan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka
Penelitian tindakan kelas yang mengkaji tentang keterampilan berbahasa
khususnya upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis masih menjadi topik
yang menarik untuk diteliti. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya keterampilan
siswa

dalam

menulis

huruf

Jawa,

sehingga

menggugah

peneliti

untuk

mengembangkan strategi dan penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran.
Ada beberapa penelitian yang membahas topik yang berkenaan dengan
menulis huruf Jawa sebagai tinjauan pustaka penelitian ini, di antaranya adalah
penelitian yang dilakukan Dwi Cahyani (2012), Priyatno (2010), Irkham K.R. (2010),
Kirana (2009), Romadhasari (2009), dan Ningrum (2008).
Dwi Cahyani (2012) melakukan penelitian dengan judul Peningkatan
Kemampuan Menulis Aksara Jawa pada Siswa Kelas XI Bahasa 1 SMA Negeri 1
Purwareja Klampok Banjarnegara melalui Transkripsi dan Transliterasi Ortografi
Tahun Pelajaran 2011/2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menulis
wacana beraksara Jawa dengan menggunakan transkripsi dan transliterasi terbukti
efektif. Penggunaan cara transkripsi dan transliterasi ortografi ternyata sangat
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membantu siswa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa. Hal itu terbukti dengan
adanya peningkatan proses dan peningkatan hasil pembelajaran. Peningkatan proses
pembelajaran tampak dari peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.
Peningkatan hasil pembelajaran tampak dari hasil peningkatan nilai rata-rata kelas.
Pada kegiatan pratindakan nilai rata-rata kelas sebesar 69 dengan prosentase
ketuntasan 11%. Pada siklus I nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 75 dengan
prosentase ketuntasan 41%. Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 82
dengan prosentase ketuntasan 89%.
Pada penelitian yang dilakukan Dwi Cahyani (2012) dengan penelitian yang
dilakukan penulis mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya, terletak
pada aspek menulis huruf Jawa, sedangkan perbedaannya terletak pada strategi yang
diterapkan.
Priyatno

(2010)

melakukan

penelitian

dengan

judul

Peningkatan

Keterampilan Menulis Naskah Drama melalui Media Lagu dengan menggunakan
Pendekatan Kooperatif Model “Numbered Heads Together” Siswa Kelas VIII SMPN
2 Tengaran, membuktikan bahwa mengunakan model Numbered Heads Together,
keterampilan menulis naskah drama meningkat. Dalam skripsi tersebut, peningkatan
terlihat dari tes baik pada siklus I maupun siklus II yang merupakan penyempurnaan
dari siklus I. Peningkatan dari siklus I sebesar 30,7%. Sedangkan pada siklus II nilai
rata-rata yg dicapai 72 dan termasuk kategori cukup.

10

Selain itu, penelitian tersebut mampu memberikan perubahan tingkah laku
pada siswa ke arah yang lebih positif. Perubahan tersebut yaitu siswa kelihatan lebih
serius/bersemangat

dalam

melaksanakan

kegiatan

menulis

dan

mengikuti

pembelajaran dengan sangat baik. Relevansi penelitian Priyanto dengan penelitian ini
adalah terletak pada model yang digunakan yang dimana model Numbered Heads
Together menjadi inspirasi dari model Anom, perbedaannya terletak pada variabel
penelitiannya. Pada penelitian Priyatno (2010) keterampilan menulis naskah drama
sedangkan penulis keterampilan menulis huruf Jawa.
Irkham K.R. (2010)dalam penelitiannya yang berjudul Penggunaan Media
Kartu Huruf dalam Pembelajaran Aksara Jawa sebagai Upaya Peningkatan Motivasi
Belajar Siswa Kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu dapat diketahui bahwa
penggunaan media kartu huruf dalam pembelajaran aksara Jawa kelas II di SDN
Torongrejo 02 Kota Batu, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini dapat
diketahui dari hasil observasi, wawancara peneliti pada proes kegiatan pembelajaran
berkenaan dengan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Adanya
peningkatan motivasi belajar pada siswa dapat terlihat dari partisipasi serta keaktifan
siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal tersebut terbukti sebagaimana
uraian berikut:
1. Penggunaan media kartu huruf dalam pembelajaran aksara Jawa kelas II di SDN
Torongrejo 02, berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh sangat baik dan
mempunyai pengaruh positif bagi siswa. Penelitian tersebut adalah untuk
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meningkatkan motivasi belajar siswa. Aspek yang diukur dalam motivasi tersebut
adalah, tanggapan, perhatian dan perasaan siswa ketika pembelajaran berlangsung.
Ketiga aspek tersebut dapat meningkat dengan digunakannya media kartu huruf.
2. Penggunaan media kartu huruf dalam pembelajaran aksara Jawa sangat baik dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa merasa senang dalam pembelajaran yang
berlangsung dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai 109 dengan maksimal.
Motivasi mempunyai pengaruh terhadap hasil nilai siswa. Siswa yang termotivasi,
keinginan belajarnya akan meningkat.
3. Hasil dari penggunaan media kartu huruf ini adalah tingkat motivasi siswa untuk
mempelajari aksara Jawa meningkat dan pada akhirnya, nilai ulangan hariannya
tentang aksara Jawa dapat melebihi standar yang ditetapkan dalam KKM, yaitu 6,50.
Rata-rata nilai harian siswa kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu tentang materi
aksara Jawa adalah 8,50.
Penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian yag dilakukan
oleh penulis, yaitu sama-sama menggunakan media kartu dalam pembelajaran huruf
Jawa, sedangkan perbedaannya terletak subjek penelitiannya dan instrumen
penelitiannya.
Skripsi yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Wacana Narasi
melalui Media Gambar Berangkai dengan Metode CIRC (Cooperative Integrated
Reading and Composition) Pada Siswa Kelas X.2 SMA Islam T. Huda Bumiayu
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Kabupaten Brebes oleh Kirana (2009), pada penelitiannya mengenai menulis
menggunakan media gambar mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dilihat
dari hasil skor rata-rata data awal 60,04 (kategori kurang) meningkat pada siklus I
menjadi 66,2 (kategori cukup), dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 74,13
(kategori baik). Persentase peningkatan skor rata-rata pada data awal ke siklus I
10,42%, dari siklus I ke siklus II 11,80%, dan dari data awal ke siklus II meningkat
23,47%. Untuk hasil data nontes, tingkah laku siswa juga mengalami perubahan ke
arah yang lebih baik.
Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan.
Persamaan yang pertama yaitu sama-sama mengambil objek kajian menulis.
Perbedaannya, pada penelitian Kirana (2009) adalah menulis wacana narasi
sedangkan penulis sendiri adalah menulis huruf Jawa. Persamaan kedua yaitu media
yang digunakan adalah media gambar. Akan tetapi, pada penelitian Kirana (2009)
menggunakan media gambar berangkai, sedangkan penulis media gambar.
Penelitian yang dilakukan oleh Romadhasari (2009) dengan judul
Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama Satu Babak Siswa Kelas VIII C
SMP Negeri 3 Rembang dengan Media Kartu Gambar melalui Teknik Picture and
Picture, berdasarkan analisis data penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dengan
menggunakan media kartu gambar melalui teknik picture and picture, keterampilan
menulis naskah drama satu babak siswa kelas VIII C SMP Negeri 3 Rembang
menunjukkan adanya peningkatan. Nilai rata-rata tes menulis naskah drama siklus I
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sebesar 54,57 dan pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 72,71,
sehingga mengalami peningkatan sebesar 33,24%. Setelah mengikuti pembelajaran
menulis naskah drama dengan media kartu gambar melalui teknik picture and picture
perilaku siswa mengalami perubahan ke arah yang positif. Siswa menjadi lebih aktif,
semangat dan antusias dalam pembelajaran menulis naskah drama satu babak.
Persamaan penelitian Romadhasari (2009) dengan penelitian yang dilakukan
penulis adalah sama-sama menggunakan media kartu gambar. Akan tetapi, kedua
penelitian ini juga mempunyai perbedaan. Perbedaannya terletak pada strategi
pembelajaran dan variabel penelitian. Romadhasari (2009) menggunakan teknik
picture and picture dan variabel penelitiannya menulis naskah drama, sedangkan
penulis menggunakan model Anom (acak nomer) dan variabel penelitiannya adalah
menulis huruf Jawa.
Ningrum (2008) dalam penelitian yang berjudul Peningkatan Penguasaan
Kosakata untuk Menulis Surat Undangan dengan Media Kartu Tempel pada Siswa
Kelas VIII A SMP Negeri 1 Bonang Kabupaten Demak, menunjukkan bahwa
kemampuan menulis surat undangan meningkat dengan media kartu tempel. Hal ini
dibuktikan dengan hasil rata-rata kelas dari tes prasiklus sebesar 62,1. Pada siklus I
hasil rata-rata kelas sebesar 77,85 dan mengalami peningkatan sebesar 15,75 dari
prasiklus. Pada siklus II hasil rata-rata kelas sebesar 79,5 dan mengalami peningkatan
sebesar 1,65 dari siklus I, dan hasil rata-rata kelas dari prasiklus sampai siklus II
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meningkat sebesar 17,4. Perilaku siswa juga semakin baik. Selain itu, siswa juga
bersemangat dan merasa senang dalam pembelajaran.
Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2008) dengan
penelitian yang dilakukan penulis terletak pada desain penelitian, yaitu sama-sama
desain penelitian tindakan kelas. Selain itu, objek kajiannya sama-sama menulis.
Sedangkan

perbedaannya,

terletak

pada

media

yang

digunakan.

Peneliti

menggunakan media kartu gambar, dalam penelitian Ningrum (2008) menggunakan
media kartu tempel.
2.2 Landasan Teoretis
Teori yang digunakan dalam landasan teori terdiri atas teori tentang menulis
dari berbagai pustaka. Perbedaan ini timbul karena adanya pandangan, titik tolak
pengkajian, dan hasil penelitian yang diperoleh para ahli. Pembahasan tentang
landasan teori dalam penelitian ini berkaitan dengan pengertian menulis, huruf Jawa,
model Anom, pengertian media, media kartu gambar, pembelajaran dengan model
Anom.
2.2.1 Pengertian Menulis
Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk
berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain.
Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis,
sang peneliti harus memanfaatkan grafologi, struktur bahasa dan kosa kata.
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Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui
latihan dan praktik yang banyak dan teratur (Tarigan 1986:3).
Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan
(komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Pesan
adalah isi atau muatan yang terkandung dalam suatu tulisan. Tulisan merupakan
sebuah simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakainya.
Komunikasi tulis paling tidak terdapat empat unsur yang terlibat: Penulis sebagai
penyampai pesan (penulis), pesan atau isi tulisan, saluran atau media berupa tulisan,
dan pembaca sebagai penerima pesan (Suparno dan Yunus 2007:1-3).
Menulis adalah menemukan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang
melambangkan suatu bahasa yang dipahami seseorang, sehingga orang lain dapat
membaca lambang-lambang grafis tersebut kalau mereka memahami bahasa dan
gambaran grafik itu (Subyantoro 2009:228).
Suriamiharja (1996:1) menyimpulkan bahwa menulis adalah kegiatan
melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Selain itu menulis adalah
berkomunikasi dengan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak kepada
orang lain secara tertulis.
Tujuan menulis ada tujuh: 1) penugasan, yaitu menulis karena ditugaskan
bukan atas kemauan sendiri; 2) altruistik, yaitu untuk menyenangkan pembaca; 3)
persuasif, yaitu meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan;
4) penerangan, yaitu member informasi atau penerangan kepada pembaca; 5)
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pernyataan diri, yaitu memperkenalkan diri sang pengarang kepada pembaca; 6)
kreatif, yaitu pencapaian nilai-nilai artistik dan nilai-nilai kesenian; 7) pemecahan
masalah, yaitu menjelaskan, menjernihkan, serta menjelajahi dan meneliti secara
cermat pikiran dan gagasan menulis agar dapat dimengerti dan diterima pembaca
(Tarigan 1986:24-25).
Tekanan waktu sering mengatakan bahwa alasan utama untuk tidak bisa
menulis (Page-Adams et al, 1995; .. Rosser et al, 2001), namun, penulis sering
produktif ditemukan memiliki lebih banyak tanggung jawab di tempat kerja daripada
penulis non-produktif (Boice dan Jones, 1984; Brew dan Boud, 2008) menunjukkan
bahwa ada faktor-faktor lain pada bermain Kurangnya struktur formal dan tidak
menulis memprioritaskan dapat mempengaruhi momentum dan produktivitas
(Gainen, 1993, Hale dan Pruitt, 1989; Morss dan Murray, 2001 Murray dan Newton,
2009). Hambatan emosional juga dapat memiliki efek negatif pada tulisan - mungkin
rendah diri (Baldwin dan Chandler, 2002; Berger, 1990), takut penolakan dan
tantangan menulis akademik nilai gagasan atau kualitas (Hale dan Pruitt, 1989; Grant
dan Knowles, 2000)(Petia Petrova and Annika Coughlin:79).
Dari beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa menulis
adalah kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan sebuah tulisan sebagai
medianya.
2.2.2 Huruf Jawa
Adapun perangkat-perangkat huruf Jawa adalah sebagai berikut.
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a. Huruf carakan atau dentawyanjana (aksara legena)
Aksara legena adalah aksara atau huruf-huruf Jawa yang belum mendapat
penanda bunyi lain, atau bisa disebut huruf baku. Dalam tulisan Jawa huruf baku
jumlahnya ada 20 buah, yaitu :

b. Pasangan
Bentuk pasangan disebutkan memiliki fungsi untuk menghubungkan suku
kata yang tertutup konsonan dengan suku kata berikutnya. Artinya bahwa huruf yang
diikuti pasangan akan dimatikan sehingga menjadi konsonan. Jumlah pasangan ada
20, yaitu :
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A
Aksara
pasanggan

Ha

Na
N

Ca

Ra

Ka

Daa

Ta

Sa

Wa

La

Pa

Dha

Ja

Ya

Nya

Ma

Ga

Ba

Tha

Ngaa

c Sandhang
c.
gan
San
ndhangan yaitu penanda bunyi padda aksara Jaw
wa yang meenandai aksaara
i sehinggaa berbunyi lain dari asalnya.
itu
a
Sanndhangan aksara
a
Jawa dapat dibaagi
m
menjadi
du
ua golongaan, sandhanngan bunyii vokal (ssandhangan swara) dan
d
s
sandhangan
n konsonann penutup suku kataa (sandhanggan sesigeeg/sandhanggan
p
panyigeging
g wanda). Wujud
W
dari sandhangan ittu adalah sebbagai berikutt.

Sandhangan Bunyyi Vokal
Nama

Aksarra

Sandhanggan

Jawaa

Wulu

Keterangan

tanda vokal
v
i. Ditulis di atas akksara. Apabilaa selain wulu
u
juga terrdapat sandan
ngan yang laiin, sandangan
n wuludigeserr
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sedikit ke
k kiri.
tanda vokal
v
e. Ditulis di atas akssara. Apabilaa selain pepet
juga terrdapat sandhangan layar,ssandhangan pepet
p
digeser
sedikit ke kiri dan sandhangan
n layar dituliis di sebelah
h
kanan pepet.
p
Apabiila selain pep
pet terdapat sandhangan
n
Pepet

cecak, sandhangan cecak ditulis di dalam sandhangan
n
pepet. Aksara
A
ra dan
n la tidak dapat dikenai san
ndhangan ini,
melainkkan mereka memiliki
m
aksara khusus unttuk suku kataa
re dan le
l yaitu 'cerekk' dan 'leled'.
tanda vokal
v
u. Dituliis di bawah aksara.
a
Apabilla yang diberri
sandhan
ngan suku itu aksara pasanganka,
p
na, dan la,
bentuk aksara passangan itu diubah terllebih dahulu
u

Suku

menjadi aksara utuh
h seperti aksaara pokok maasing‐masing,
gan suku barru dirangkaikkan di bawah
h
kemudian sandhang
a
aksara pasangan
p
itu.
bagian akhir

Taling

tanda vokal é. Dituliss di sebelah kiri
k (di depan) aksara.

tanda vokal
v
o. Ditu
ulis mengapitt aksara (talling ditulis di
depan aksara, taru
ung ditulis di
d belakang aksara) yangg
TalingTaru
ung

hi sandhanga
an, dan juga aksara pasan
ngan‐nya (jikaa
dibubuh
ada)
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Sandh
hangan Penaanda Kosonan
n Penutup Suku Kata
Nama

Aksara

Sandhangan

Jawa

Wignyan

Layar

Keterangan

tan
nda ganti ko
onsonan h. Ditulis di seebelah kanan
n (di belakan
ng)
akssara.

tan
nda ganti kon
nsonan r. Ditu
ulis di atas akssara.

tan
nda ganti ko
onsonan ng. Ditulis di ataas aksara. Biila aksara yaang
dib
bubuhi sand
dhangan ceccak itu meerupakan suku kata yaang
Cecak

berunsurkan vokal i, makaa sandhanga
an cecak ditu
ulis di sebellah
kanan (di belakang) sandha
angan wulu; bila aksara yang dibubu
uhi
san
ndhangan cecak itu merupakan suku kata
k
yang berrunsurkan vokal
e, maka sandha
angan cecak ditulis
d
di dalam sandhanga
an pepet.
tan
nda penghilaang vokal (p
penanda aksaara mati, akksara konson
nan
penutup suku kata/aksara
k
p
panyigeging
w
wanda),
selain
n itu juga dap
pat
dip
pakai sebagai pembatas bagian
b
kalimat atau rincian yang belu
um

Pangkon

sellesai, senilai dengan tand
da koma di dalam
d
ejaan Latin; terakh
hir,
san
ndhangan pangkon
p
dipakai untuk menghindarrkan penulissan
pasangan aksara yang berssusun lebih dari dua tingkat. Ditulis di
seb
belah kanan (di
( belakang) aksara.
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d Angka
d.
A
Angka
dalam
m huruf Jawaa jumlahnyaa ada 10 buahh, yaitu :

e Tanda bacca (Pratandhha)
e.
Tandaa baca

Aksara Jaw
wa

Keterangan

Adeg‐‐adeg

tan
nda awal kalim
mat

Pada lingsa
l

tan
nda koma

Pada lungsi
l

tan
nda titik

Pada pangkat

Pada guru

Pada pancak
p

Pada luhur

pen
nanda angka

Aw
walan surat/ceerita

Akh
hir surat/cerita

Aw
wal surat untu
uk derajat lebih tinggi
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Pada madya
m

Aw
wal surat untu
uk derajat seb
baya

Pada andhap
a

Aw
wal surat untu
uk derajat lebih rendah

Purwa
a pada

Aw
walan tembang

Madya
a pada

Ten
ngah tembang (bait)

Wasana pada

Akh
hir tembang

2
2.2.3
Modell Anom
Sallah satu benntuk modifiikasi model pembelajarran dalam mata
m
pelajarran
B
Bahasa
Jawa adalah moodel pembelajaran Anom
m (Acak Nom
mer). Anom sendiri dalaam
K
Kamus
Bah
hasa Jawa mempunyai
m
arti belum banyak, akkan tetapi di
d sini ‘anom
m’
m
merupakan
sebuah
s
singkkatan dari kata
k
‘acak’daan kata ‘nom
mer’. Modell pembelajarran
A
Anom
ini terrinspirasi daari model Nuumbered Heead Togetherr (NHT), akan tetapi tenntu
a
ada
sedikitt perbedaann dalam pelaksanaan
p
nnya karenaa dalam penelitian
p
ini
m
menggunaka
an media kartu
k
gambaar. Kartu gaambar tersebbut menunjukkan sebuuah
g
gambar
yang
g nantinya akan
a
dituliskkan siswa deengan huruff Jawa yang menggunakkan
s
sandhangan
n swara. Moodel pembelaajaran Numbbered Head Together attau penomorran
b
berpikir
berrsama adalahh merupakaan jenis pem
mbelajaran kooperatif
k
yaang dirancaang
u
untuk
memp
pengaruhi poola interaksi siswa dan sebagai alternative terhhadap strukttur
k
kelas
tradisio
onal.
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Model pembelajaran Anom merupakan suatu cara dengan mengacak nomer
yang gunanya untuk menunjuk salah satu siswa. Akan tetapi, sebelumnya masingmasing dari siswa tersebut telah mempunyai identitas nomor sendiri-sendiri. Setelah
guru menyebutkan sebuah nomor, maka siswa dengan nomor tersebut harus maju ke
depan dan menuliskan huruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara.
Cara ini membuat siswa mau tidak mau harus maju ke depan. Di satu sisi,
siswa secara mental mempersiapkan diri mereka untuk menunggu giliran ketika
dipanggil.
Pelaksanaan pembelajaran tersebut dapat dilihat pada bagan berikut.

Siswa berhitung

Siswa berkelompok
sesuai nomor

Guru memberi soal

Siswa diskusi dengan
kelompok

Guru memanggil
acak salah satu
nomor

Siswa yang
nomornya
dipanggil maju

Gambar 1. Bagan Model Anom
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2.2.4 Pengertian Media
Kata “media” berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari
kata “medium”, yang secara harafiah berarti “perantara” atau “pengantar”. Dengan
demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan
(Bahri & Zain 2006:120).
Gagne (dalam Sadiman, dkk. 2011:6) menyatakan bahwa media adalah
berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk
belajar. Soeparno (1988:1) mengungkapkan bahwa media adalah suatu alat yang
dipakai sebagai saluran atau channel untuk menyampaikan suatu pesan atau message
atau informasi dari suatu sumber atau resource kepada penerimanya atau receiver.
Media sebagai sarana atau alat yang berisi informasi untuk menyampaikan pesan
kepada orang lain. Sehingga mempermudah memahami isi maksud yang ditujukan.
Menurut Santoso (dalam Subana dan Sunarti, 2004:287) mengemukakan
beberapa pengertian media, yaitu:
1) Secara umum, media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang
sebagai penyebar ide/gagasan sehingga ide/gagasan itu sampai pada
penerima.
2) Medium yang paling utama dalam komunikasi sosial manusia ialah
bahasa.
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3) Media pendidikan adalah media yang penggunaannya didintegrasikan
dengan tujuan dan isi pengajaran dan dimaksudkan untuk mempertinggi
mutu mengajar dan belajar.
4) Perbedaan istilah media pendidikan dengan teknologi pendidikan adalah
teknologi merupakan perluasan konsep tentang media. Teknologi bukan
sekadar benda, alat, atau bahan. Dalam istilah teknologi tersimpul sikap,
perbuatan, organisasi, manajemen yang berhubungan dengan penerapan
ilmu dan teknologi industry dalam proses pendidikan. Dalam konsep ini,
tersimpul sikap dan tindakan inovatif yang menjadi watak dari ilmu dan
teknologi tersebut.
Anak-anak berinteraksi dengan berbagai bentuk media dengan cara yang
sangat berbeda. Setiap orang memiliki berbeda panggilan, melakukan fungsi tertentu
dan menawarkan manfaat unik. Budaya kamar tidur anak-anak sekarang memaksakan
tuntutan besar pada semua media untuk menawarkan hiburan untuk mengisi waktu
yang dihabiskan di luar rumah di sebelumnya tahun. Konsol video game, TV, VHS
pemain, radio dan majalah semua memiliki tempat mereka, dan digunakan untuk
mengisi hiburan kolektif kebutuhan anak(Rachel Cooke:34).
Konvergensi media dan teknologi dalam budaya global adalah mengubah
cara kita belajar tentang dunia dan merusak dasar-dasar pendidikan. Hal ini cukup
untuk bisa membaca tidak lagi dicetak kata, anak-anak, remaja dan orang dewasa
membutuhkan kemampuan untuk secara kritis menafsirkan gambar kuat media kultur.
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Pendidikan Media menyediakan kerangka kerja dan pedagogi dari keaksaraan baru
diperlukan untuk hidup, bekerja dan kewarganegaraan di abad 21. Selain itu, ini akan
membuka jalan bagi menguasai keterampilan yang diperlukan untuk belajar seumur
hidup dalam dunia yang berubah (Seyed Vahid Aqili dan Bahareh Nasiri:449).
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah
suatu alat yang berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan sebuah pesan.
2.2.5 Media Kartu Gambar
Media kartu gambar merupakan salah satu media pembelajaran yang terbuat
dari kartu-kartu kecil berukuran 6 x 10 cm. Setiap kartu berisikan gambar yang
diperoleh dengan jalan menempelkan guntingan gambar dari majalah atau tempat
lain. Media kartu gambar yang dimaksudkan yaitu kartu yang hanya berupa gambar,
kartu-kartu tersebut tidak boleh bertuliskan apapun (Soeparno 1988:23).
Dalam penelitian ini, media kartu gambar yang dimaksud merupakan sebuah
inovasi dan kombinasi dari teknik pembelajaran kartu kata dan teknik kata dari
gambar. Gabungan dari kedua teknik tersebut menginspirasi penulis dalam
menggunakan media kartu gambar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar agar
lebih variatif dan tidak membosankan sehingga siswa merasa senang ketika proses
belajar mengajar berlangsung.
Dalam penelitian proyek yang melibatkan anak jalanan (yang juga bisa
digolongkan sebagai anak-anak rentan) Nieuwenhuys (1999) menggunakan beberapa
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metode seperti permainan, cerita dan gambar memperoleh data tentang kompleksitas
pengalaman anak-anak (Teresa A. Ogina dan Jan Nieuwenhuis:52).
Media gambar dapat memiliki dampak negatif pada bagaimana wanita muda
melihat sendiri. Media juga bisa, bagaimanapun, menjadi alat pengajaran yang kuat
ketika digunakan secara konstruktif dapat membantu melindungi wanita muda dengan
informasi yang kurang positif dalam konsekuensinya (Jane Ogden and Faye
Sherwood:497).
Teknik kartu kata merupakan teknik pembelajaran kata majemuk melalui
kartu. Kartu tersebut berukuran 2 cm lebarnya dan panjang 15 cm yang di dalamnya
tertulis kata tunggal. Permainan ini dapat diterapkan secara individu dan kelompok.
Untuk pengertian teknik kartu dari gambar sendiri adalah teknik yang
bertujuan agar siswa dapat membuat kata dengan cepat berdasarkan gambar yang
dilihat. Misalnya, guru menunjukkan gambar banjir yang melanda sebuah desa. Dari
gambar tersebut siswa memproduksi kata air, musibah, bencana, ikan, kotoran,
berbau dan seterusnya dalam waktu yang telah ditentukan.
Penulis mengkombinasi dari teknik tersebut sehingga dijadikan sebuah
media pembelajaran. Karena penulis mengkaji keterampilan menulis siswa, jadi
media kartu gambar di sini diartikan sebuah media yang berbentuk kartu yang berisi
gambar yang dilihat oleh siswa kemudian dituliskan dengan sebuah tulisan.
Contohnya:
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Gb. Laut
(Dalam bahasa Jawa : segara)
Gambar di atas merupakan gambar laut. Yang dalam bahasa Jawa orang
menyebut segara. Maka siswa menuliskan kata segara dengan huruf Jawa. Kata
segara jikaditulis dengan huruf Jawa menjadisegr.
Penulisan buku tersebut diperoleh dari suku kata sa yang diberi sandhangan
pepet,

suku kata ga

dan suku kata ra yang tidak diberi sandhangan karena

merupakan pengucapan dalam bentuk asli.
Menurut Subana dan Sunarti (2004:323), agar tujuan penggunaan media
gambar dapat tercapai, gambar harus memenuhi syarat sebagai berikut.
1) Bagus, jelas, menarik, dan mudah dipahami.
2) Cocok dengan materi pembelajaran.
3) Benar dan otentik, artinya menggambarkan situasi yang sebenarnya.
4) Sesuai dengan tingkat umur/kemampuan siswa.
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5) Walaupun tidak mutlak sebaiknya gambar menggunakan warna yang
menarik sehingga tampak lebih realitas dan merangsang minat siswa
untuk mengamatinya.
6) Perbandingan ukuran gambar harus sesuai dengan ukuran objek yang
sebenarnya.
7) Agar siswa lebih tertarik dan memahami gambar, hendaknya
menunjukkan hal yang sedang melakukan perbuatan.
8) Gambar yang dipilih hendaknya mengandung nilai-nilai murni dalam
kehidupan sosial.
2.2.6 Pembelajaran Model Anom
Model pembelajaran Anom dengan media kartu gambar merupakan salah
satu model yang dapat membantu siswa dalam pembelajaran menulis huruf Jawa.
Beberapa contoh gambar yang diterapkan adalah sebagai berikut.

Gb. Pari
(Dalam bahasa Jawa)

Gb. Wulu
(Dalam bahasa Jawa)

Gb. Tela
(Dalam bahasa Jawa)
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran menulis kata
berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom
menggunakan media kartu gambar adalah sebagai berikut.
1) Guru memberikan materi tentang huruf Jawa dan sandhangan swara.
2) Guru menerangkan mengenai model Anom.
3) Guru meminta siswa untuk berhitung satu sampai delapan secara berurutan
sampai siswa terakhir, sehingga nantinya terbentuk enam kelompok.
4) Guru menginstruksikan kepada siswa yang bernomor sama untuk membentuk
kelompok.
5) Guru menjelaskan cara membaca kartu gambar yang kemudian harus
didiskusikan oleh masing-masing kelompok untuk dituliskan dengan huruf
Jawa.
6) Guru memperlihatkan gambar pertama.
7) Guru menunjuk salah satu nomor dari kelompok dengan cara mengacak
nomor atau dalam bahasa Jawa acak nomer (model Anom) dari salah satu
kelompok untuk maju ke depan menuliskan ke dalam huruf Jawa (begitu
seterusnya).
8) Setelah masing-masing kelompok sudah mencukupi untuk perwakilan maju
ke depan dan dirasa cukup, guru meminta siswa untuk kembali ke tempat
duduk masing-masing.
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9) Guru membagikan beberapa gambar kepada tiap siswa untuk dituliskan
dengan huruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara di selembar kertas.
10) Proses tersebut dilakukan selama 20 menit.
11) Setelah selesai, hasil pekerjaan siswa tersebut diserahkan kepada guru.
Dengan langkah-langkah pembelajaran tersebut, diharapkan siswa dapat
mengikuti pembelajaran dengan baik dan menyenangkan, sehingga hasil prestasi
belajar siswa pun dapat meningkat.

2.3 Kerangka Berpikir
Kegiatan proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila hasil belajar
siswa telah memenuhi atau di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). Akan tetapi
hal tersebut belum terjadi pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara. Pada
mata pelajaran Bahasa Jawa, khususnya keterampilan menulis huruf Jawa ditemukan
nilai KKM yang masih rendah. Belum tercapainya KKM pada kelas tersebut
disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor guru dan faktor siswa.Faktor guru
diantaranya (1) strategi yang digunakan oleh guru belum tepat, dan (2) guru tidak
menggunakan media yang menarik sebagai alat pembelajaran. Faktor siswa
diantaranya (1) anggapan bahwa menulis adalah hal yang sulit (2)kurangnya latihan
menulis huruf Jawa, dan (3) belum hafal huruf Jawa.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemilihan strategi dalam
pembelajaran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh untuk tercapainya tujuan
pembelajaran. Model Anom dapat dijadikan alternatif sebagai variasi dalam mengajar
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di kelas sehingga siswa tidak bosan ketika menerima materi yang disampaikan oleh
guru. Penggunaan media juga tidak kalah pentingnya untuk menunjang kegiatan
belajar mengajar di kelas. Media kartu gambar membantu siswa untuk lebih
konsentrasi dalam pembelajaran karena siswa merasa senang ketika melihat gambargambar yang ditampilkan. Pembelajaran akan terasa lebih hidup. Jika siswa merasa
senang ketika menerima pelajaran maka diharapkan hasil yang dicapai akan
memuaskan.

2.4 Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan dalam
penelitian tindakan kelas ini adalah setelah mengikuti pembelajaran menulis huruf
Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom, hasil belajar siswa
kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara dapat mengalami peningkatan, dan perilaku
siswa mengalami perubahan ke arah yang positif.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian tindakan
kelas, yang biasanya disebut PTK. Dengan demikian, penelitian ini sifatnya berbasis
kelas, karena dilakukan dengan melibatkan komponen yang terdapat dalam proses
belajar mengajar, materi pelajaran, dan metode pembelajaran.
Penelitian tindakan kelas menurut Wiriaatmadja (2007:13) adalah
bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran
mereka, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat mencobakan
suatu gagasan perbaikan dalam praktik pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh
nyata dari upaya itu.
Penelitian tindakan kelas (PTK) dilakukan dalam dua siklus, yaitu siklus I
dan siklus II. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan,
observasi, dan refleksi.Siklus II dilaksanakan jika pada siklus I belum terjadi
peningkatan mutu pembelajaran, sebaliknya jika pada siklus I sudah terjadi
peningkatan mutu pembelajaran maka siklus II tidak perlu dilaksanakan. Siklus II
direncanakan berdasarkan hasil penelitian pada siklus I.
Untuk lebih jelasnya, gambaran mengenai proses penelitian tindakan kelas
tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini.
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P

R

P

SIKLUS I

T

R

SIKLUS II

O

T

O

Keterangan:
P

: Perencanaan

T

: Tindakan

O

: Observasi

R

: Refleksi
Menurut Kemmis & Burns (dalam Madya 2006:59), aspek pokok penelitian

tindakan kelas dapat diuraikan sebagai berikut.
1) Penyusunan rencana, rencana penelitian tindakan merupakan tindakan
yang tersusun, dan dari segi definisi harus mengarah pada tindakan,
yaitu bahwa rencana itu harus memandang ke depan.
2) Tindakan, tindakan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang
merupakan variasi praktik yang cermat dan bijaksana; jadi tindakan itu
mengandung inovasi atau pembaharuan, betapa pun kecilnya, yang
berbeda dengan yang biasa dilakukan sebelumnya.
3) Observasi, observasi berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh
tindakan terkait bersama prosesnya.

35

4) Refleksi, yang dimaksud refleksi adalah mengingat dan merenungkan
kembali suatu tindakan persis seperti yang telah dicatat dalam observasi.

3.1.1 Prosedur Tindakan pada Siklus I
Proses tindakan pada siklus

merupakan awal penelitian. Hasil siklus I

dipakai sebagai refleksi untuk melakukan siklus II. Dalam siklus ini terdiri dari tahap
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.
3.1.1.1 Perencanaan
Tahap perencanaan diawali dengan menentukan langkah-langkah yang akan
dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Adapun langkah-langkahnya
adalah: 1) menyusun rencana pembelajaran (RPP) pembelajaran menulis huruf Jawa
yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom, 2) menyiapkanmateri
pembelajaran, (3) menyiapkan instrumen tes dan pedoman penilaian, (4) menyiapkan
instrumen nontes yang berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman
dokumentasi dan jurnal, dan (5) melakukan koordinasi dengan guru tentang kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan.
3.1.1.2 Tindakan
Dalam tahap ini dilakukan tindakan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Tindakan yang dilaksanakan adalah pembelajaran menulis huruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swara dengan model Anom menggunakan media kartu
gambar. Pelaksanaannya dilakukan sebanyak satu kali pertemuan yang di dalamnya

36

terdapat tiga tahap, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Langkahlangkahnya sebagai berikut.
a) Pendahuluan
1) Guru bertanya jawab dengan siswa tentang huruf Jawa.
2) Guru mejelaskan tujuan pembelajaran serta manfaat yang akan diperoleh
setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut.
b) Kegiatan Inti
1) Guru memberikan materi tentang huruf Jawa dan sandhangan swara.
2) Guru menerangkan mengenai model Anom.
3) Guru meminta siswa untuk berhitung satu sampai delapan secara
berurutan sampai siswa terakhir, sehingga nantinya terbentuk enam
kelompok.
4) Guru menginstruksikan kepada siswa yang bernomor sama untuk
membentuk kelompok.
5) Guru menjelaskan cara membaca kartu gambar yang kemudian harus
didiskusikan oleh masing-masing kelompok untuk dituliskan dengan huruf
Jawa.
6) Guru memperlihatkan gambar pertama.
7) Guru menunjuk salah satu nomor dari kelompok dengan cara mengacak
nomor atau dalam bahasa Jawa acak nomer (model Anom) dari salah satu
kelompok untuk maju ke depan menuliskan ke dalam huruf Jawa (begitu
seterusnya).
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8) Setelah masing-masing kelompok sudah mencukupi untuk perwakilan
maju ke depan dan dirasa cukup, guru meminta siswa untuk kembali ke
tempat duduk masing-masing.
9) Guru membagikan beberapa gambar kepada tiap siswa untuk dituliskan
dengan huruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara di selembar
kertas.
10) Proses tersebut dilakukan selama 20 menit.
11) Setelah selesai, hasil pekerjaan siswa tersebut diserahkan kepada guru.
c) Penutup
1) Guru dan siswa bertanya jawab tentang perasaan siswa ketika kegiatan
pembelajaran menulis huruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara
dengan model Anomberlangsung.
2) Guru dan siswa bertanya jawab tentang kesulitan yang dialami siswa
ketika kegiatan pembelajaran berlangsung.
3) Guru memberikan semangat agar siswa terus berlatih menulis huruf Jawa.
4) Guru membagikan lembar jurnal kepada siswa.
3.1.1.3 Observasi
Observasi

dilaksanakanselama

pembelajaran

dalam

penelitian

ini

berlangsung. Observasi meliputi kegiatan dari awal sampai akhir pembelajaran, yang
bertujuan sebagai bahan perbaikan dan acuan pada pembelajaran berikutnya. Aspekaspek yang diamati adalah perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran
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seperti keseriusan siswa pada saat memperhatikan penjelasan guru, keaktifan siswa
ketika pembelajaran berlangsung, dan keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas.
3.1.1.4 Refleksi
Refleksi dilakukan untuk mengetahui hasil atau dampak pelaksanaan
tindakan yang telah dilakukan. Melalui hasil evaluasi, yang dapat dijadikan refleksi
adalah pengungkapan hasil pengamatan oleh peneliti dan pengungkapan tindakantindakan yag telah dilakukan siswa selama proses pembelajaran menulis huruf Jawa
yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom. Apabila pada siklus I
ditemukan kekurangan atau kesalahan, maka pada siklus II akan ditindaklanjuti dan
dilakukan perbaikan.

3.1.2 Prosedur Tindakan Siklus II
Proses tindakan siklus II merupakan tindakan lanjut dari siklus I apabila
terjadi kekurangan atau kesalahan. Kekurangan atau kesalahan pada siklus I akan
diperbaiki pada siklus II ini. Tahap-tahap siklus II pada dasarnya hampir sama pada
siklus I, hanya saja terdapat perbedaan yang terletak pada sasaran kegiatan untuk
melakukan perbaikan tindakan siklus I.
3.1.2.1 Perencanaan
Berdasarkan refleksi siklus I, langkah-langkah perencanaan pada siklus II
adalah: 1) menyusun perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
pembelajaran menulis huruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan
model Anom, 2) menyiapkanmateri pembelajaran, (3) menyiapkan instrumen tes dan
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pedoman penilaian, (4) menyiapkan instrumen nontes yang berupa pedoman
observasi, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi dan jurnal, dan (5)
melakukan koordinasi kembali dengan guru tentang kegiatan pembelajaran yang akan
dilaksanakan.
3.1.2.2 Tindakan
Kegiatan tindakan yang dilakukan pada siklus II merupakan perbaikan yang
didasarkan atas hasil refleksi pada siklus I. Materi pembelajaran yang dijadikan
penelitian tetap sama dengan siklus I. Langkah-langkah pembelajaran pada siklus II
adalah sebagai berikut.
a) Pendahuluan
1) Guru bertanya jawab dengan siswa tentang huruf Jawa.
2) Guru mejelaskan tujuan pembelajaran serta manfaat yang akan diperoleh
setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut.
b) Kegiatan Inti
1) Guru memberikan materi tentang huruf Jawa dan sandhangan swara.
2) Guru menerangkan mengenai model Anom.
3) Guru bertanya tentang kesulitan yang dialami siswa.
4) Guru meminta siswa untuk berhitung satu sampai delapan secara
berurutan sampai siswa terakhir, sehingga nantinya terbentuk enam
kelompok.
5) Guru menginstruksikan kepada siswa yang bernomor sama untuk
membentuk kelompok.
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6) Guru menjelaskan cara membaca kartu gambar yang kemudian harus
didiskusikan oleh masing-masing kelompok untuk dituliskan dengan huruf
Jawa.
7) Guru memperlihatkan gambar pertama.
8) Guru menunjuk salah satu nomor dari kelompok dengan cara mengacak
nomor atau dalam bahasa Jawa acak nomer (model Anom) dari salah satu
kelompok untuk maju ke depan menuliskan ke dalam huruf Jawa (begitu
seterusnya).
9) Setelah masing-masing kelompok sudah mencukupi untuk perwakilan
maju ke depan dan dirasa cukup, guru meminta siswa untuk kembali ke
tempat duduk masing-masing.
10) Guru membagikan beberapa gambar yang sudah terdapat kata di dalamnya
kepada tiap siswa untuk dituliskan dengan huruf Jawa yang menggunakan
sandhangan swara di selembar kertas.
11) Proses tersebut dilakukan selama 20 menit.
12) Setelah selesai, hasil pekerjaan siswa tersebut diserahkan kepada guru.
c) Penutup
1) Guru dan siswa bertanya jawab tentang perasaan siswa ketika kegiatan
pembelajaran menulis huruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara
dengan model Anomberlangsung.
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2) Guru dan siswa bertanya jawab tentang kesulitan yang dialami siswa
ketika kegiatan pembelajaran berlangsung.
3) Guru memberikan semangat agar siswa terus berlatih menulis huruf Jawa.
4) Guru membagikan lembar jurnal kepada siswa.
3.1.2.3 Observasi
Observasi pada siklus II pada dasarnya sama dengan observasi pada siklus I.
Observasi dilaksanakanselama pembelajaran dalam penelitian ini berlangsung.
Observasi meliputi kegiatan dari awal sampai akhir pembelajaran, yang bertujuan
sebagai bahan perbaikan dan acuan pada pembelajaran berikutnya. Aspek-aspek yang
diamati adalah perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran seperti
keseriusan siswa pada saat memperhatikan penjelasan guru, keaktifan siswa ketika
pembelajaran berlangsung, dan keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas.
3.1.2.4 Refleksi
Refleksi pada siklus II dilakukan untuk mengevaluasi belajar siswa pada
siklus I. Melalui hasil evaluasi, yang dapat dijadikan refleksi adalah pengungkapan
hasil pengamatan oleh peneliti dan pengungkapan tindakan-tindakan yang telah
dilakukan siswa selama proses pembelajaran menulis huruf Jawa yang menggunakan
sandhangan swara dengan model Anom. Pada refleksi siklus II dapat dilihat
keefektifan dan peningkatan keterampilan menulis huruf Jawa setelah dilakukan
perbandingan dengan siklus I.
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3.2 Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis huruf Jawa pada siswa
kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara. Penelitian ini hanya dilakukan di kelas IV
yang berjumlah 48 siswa, yang terdiri dari 28 siswa putra dan 20 siswa putri. Peneliti
memilih kelas IV sebagai subjek penelitian dengan alasan masih rendahnya tingkat
keterampilan menulis huruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara. Oleh
karena itu, diperlukan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan tersebut.
Pembelajaran dengan model Anom diharapkan dapat meningkatkan keterampilan
siswa dalam menulis huruf Jawa.

3.3 Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel input-output dan
variabel proses.
3.3.1

Variabel Input-Output
Variabel input-output dalam penelitian ini adalah kompetensi menulis kata

berhuruf Jawa. Sebelum dilakukan pembelajaran dengan model Anom, keterampilan
siswa cenderung rendah. Melalui strategi pembelajaran ini diharapkan siswa tertarik
pada saat proses pembelajaran. yaitu keterampilan menulis kata berhuruf Jawa pada
siswa meningkat. Dengan ketertarikan tersebut akan meningkatkan keterampilan
siswa sehingga hasil belajar siswa bisa mencapai KKM.
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3.3.2 Variabel Proses
Variabel proses dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran menulis kata
berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom.Dalam
pembelajaran menggunakan model Anom, siswadituntut untukterampil menulis huruf
Jawa yang tersirat dalam gambar. Pada proses ini siswa memperhatikan gambar
kemudian mendiskusikannya dengan teman satu kelompok. Setelah itu guru
menunjuk salah satu siswa dari masing-masing kelompok secara acak untuk
menuliskan kata tersebut dengan huruf Jawa di depan kelas. Dengan cara seperti ini
siswa lebih aktif dan senang dalam pembelajaran.

3.4 Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk tes dan nontes.
Soal tes digunakan untuk mengungkapkan data tentang keterampilan menulis kata
berhuruf Jawa siswa. Soal nontes yang terdiri dari lembar observasi, lembar jurnal,
pedoman wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengungkapkan perubahan
tingkah laku siswa.
3.4.1 Instrumen Tes
Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berupa
perintah dalam menuliskan huruf Jawa. Siswa melakukan kegiatan menulis huruf
Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom. Pada setiap butir
nomor soal, aspek yang dinilai berupa aspek penulisan tersebut masing-masing
mempunyai skor penilaian 1 (satu).
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Perhitungan nilai siswa:
100

Tabel 1. Kategori Penilaian Keterampilan Menulis Kata Berhuruf Jawa yang
menggunakan Sandhangan Swara
No
Rentang Nilai
Kategori
1.

≥ 70

Tuntas

2.

<70

Tidak tuntas

3.4.2 Instrumen Nontes
Instrumen nontes dalam penelitian ini meliputi: pedoman observasi,
pedoman wawancara, lembar jurnal, dan pedoman dokumentasi.
3.4.2.1 Pedoman Observasi
Pedoman observasi digunakan untuk mengamati dan memperoleh data
mengenai perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawayang
menggunakan sandhangan swara dengan model Anom. Subjek sasaran yang diamati
adalah perilaku positif dan perilaku negatif siswa yang muncul pada saat
berlangsungnya penelitian pada siklus I dan siklus II.
Sikap positif siswa dalam pembelajaran antar lain: (1) siswa mendengarkan
penjelasan guru dengan penuh perhatian, (2) siswa aktif bertanya jawab ketika
kegiatan pembelajaran berlangsung, dan (3) siswa sungguh-sungguh dalam
mengerjakan tugas. Sikap negatif siswa antara lain: (1) siswa berbicara sendiri ketika
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pembelajaran berlangsung, (2) siswa melamun dan mengantuk pada saat
pembelajaran, dan (3) siswa mengganggu teman.
3.4.2.2 Pedoman Wawancara
Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau
pendapat siswa terhadappembelajaran menulis huruf Jawayang menggunakan
sandhangan swara dengan model Anom. Dalam pedoman wawancara, hal-hal yang
ditanyakan yaitu: (1) pemahaman

siswa terhadap pembelajaran menulis huruf

Jawayang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom, (2) minat siswa
tentang pembelajaran menulis huruf Jawayang menggunakan sandhangan swara
dengan model Anom, (3) kesulitan siswa ketika mengikuti pembelajaran menulis
huruf Jawayang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom, (4) manfaat
yang diperoleh siswa ketika mengikuti pembelajaran menulis huruf Jawayang
menggunakan sandhangan swara dengan model Anom, (5) saran siswa untuk
pembelajaran menulishuruf Jawa selanjutnya.
3.4.2.3 Lembar Jurnal
Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu jurnal
siswa dan jurnal guru. Jurnal siswa berisi respon siswa terhadap pembelajaran
menulis huruf Jawayang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom,
sedangkan jurnal guru digunakan untuk mengetahui bagaimana proses belajar
mengajar selama pembelajaran menulis kata berhuruf Jawayang menggunakan
sandhangan swara dengan model Anomberlangsung.
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3.4.2.4 Pedoman Dokumentasi
Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil tulisan siswa.
Hasil tulisan siswa tersebut didapatkan dari tes yang berupa penugasan yang
diberikan oleh guru. Selain itu, sebagai pelengkap dokumentasi pembelajaran tersebut
yang berfungsi sebagai bukti lain yang berupa aktivitas siswa selama kegiatan
berlangsung adalah dengan dokumentasi foto. Dengan foto, peneliti lebih mudah
mendeskripsikan hasil penelitian. Foto yang diambil berupa aktivitas yang dilakukan
selama proses pembelajaran menulis huruf Jawayang menggunakan sandhangan
swara dengan model Anomberlangsung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan
teknik tes dan nontes. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk mengetahui
besarnya peningkatan keterampilan menulis kata berhuruf Jawadan perubahan
perilaku siswa dalam pembelajaran menulis huruf Jawayang menggunakan
sandhangan swara dengan model Anom.
3.5.1 Teknik Tes
Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
pemberian tugas kepada siswa, yaitu menulis kata berhuruf Jawa. Tes ini dilakukan
sebanyak dua kali yaitu pada siklus I dan siklus II. Hasil tes siklus I dianalisis, maka
akan diketahui hasilnya yang kemudian dijadikan landasan untuk melakukan tes
siklus II. Selanjutnya, hasil tes siklus II dianalisis dan dari hasil tes tersebut akan
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diketahui seberapa besar peningkatan keterampilan menulis huruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swara dengan model Anom. Target tingkat keberhasilan
siswa ditetapkan apabila mencapai nilai rata-rata kelas 70.
3.5.2 Teknik Nontes
Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,
wawancara, jurnal, dan dokumentasi.
3.5.2.1 Observasi
Observasi dilakukan untuk mengamati dan memperoleh data mengenai
perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran menulis kata berhuruf Jawayang
menggunakan sandhangan swara dengan model Anom. Di sini peneliti menyiapkan
lembar observasi yang berisi butir-butir sasaran pengamatan perilaku siswa dalam
pembelajaran.
3.5.2.2 Wawancara
Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan oleh peneliti untuk
mendapatkan informasi atau pendapat siswa terhadappembelajaran menulis kata
berhuruf Jawayang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom. Dalam
melaksanakan wawancara, hal-hal yang dipersiapkan yaitu: (1) menyusun pedoman
wawancara, dan (2) memilih responden.
3.5.2.3 Jurnal
Pengumpulan data dengan menggunakan jurnal siswa dan jurnal guru,
dilakukan setelah

pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan

sandhangan swara dengan model Anomtiap siklus usai. Jurnal siswa diisi oleh siswa
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dan jurnal guru diisi oleh guru terhadap pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa
yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom.
3.5.2.4 Dokumentasi
Pengumpulan data dengan dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan
mengumpulkan hasil tulisan siswa. Hasil tulisan siswa tersebut didapatkan dari tes
yang berupa penugasan yang diberikan oleh guru. Selain itu, sebagai pelengkap
dokumentasi pembelajaran tersebut yang berfungsi sebagai bukti lain yang berupa
aktivitas siswa selama kegiatan berlangsung adalah dengan dokumentasi foto.
Dengan foto, peneliti lebih mudah mendeskripsikan hasil penelitian. Foto yang
diambil berupa aktivitas yang dilakukan selama proses pembelajaran menulis huruf
Jawayang menggunakan sandhangan swara dengan model Anomberlangsung.

3.6

Teknik Analisis Data
Teknik analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan

teknik kuantitatif dan teknik kualitatif.
3.6.1 Teknik Kuantitatif
Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang berupa angka
yang diperoleh sebagai hasil tes pada siklus I dan siklus II. Langkah-langkah dalam
penghitungan dalam teknik kuantitatif yaitu merekap nilai yang diperoleh
siswa,menghitung nilai rata-rata kelas, danmenghitung persentase yang dilakukan
dengan rumus berikut.
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NP

NK
R

100%

Keterangan:
NP = nilai persentase
NK = nilai komulatif
R = jumlah responden
Hasil perhitungan keterampilan menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swara dengan model Anompada siklus I kemudian
dibandingkan dengan perhitungan pada siklus II. Dari hasil perbandingan tersebut
akan diketahui persentase peningkatan keterampilan menulis kata berhuruf Jawa yang
mengunakan sandhangan swara dengan model Anom.
3.6.2

Teknik Kualitatif
Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data nontes yang berupa

perilaku dan respon siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa
yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom. Data tersebut diperoleh
dari hasil observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi pada siklus I dan II.Selain
itu, teknik ini juga digunakan untuk mengetahui peningkatan perubahan tingkah laku
siswa dengan cara membandingkan data yang diperoleh pada siklus I dengan data
yang diperoleh pada siklus II pada pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang
mengunakan sandhangan swara dengan model Anom.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Padababinidisajikanhasilpenelitian

yang

berupa

hasiltesdandannontes.

Hasiltesmeliputitindakansiklus I dantindakansiklus II.Hasiltessiklus I dan II
berupahasiltesmenuliskata

berhurufJawa

yang

menggunakansandhanganswarasetelahpembelajarandengan

model

Anom.Hasilnontesdiperolehdariobservasi, wawancara, jurnal, dandokumentasi.
4.1.1 Hasil Prasiklus
Hasil prasiklus diperoleh dari dokumen guru kelas IV SD Negeri 1 Srobyong
Jepara

tentang

nilai

pembelajaranmenuliskata

berhurufJawayang

menggunakansandhanganswara. Nilai tersebut digunakan untuk nilai awal untuk
membandingkan dan menentukan standar ketuntasan pada siklus I dan siklus II. Dari
hasil pembelajaran, nilai rata-rata tes yang diperoleh pada prasiklus adalah 65,2. Hal
tersebut belum melampaui nilai KKM yaitu 70.
4.1.2 HasilPenelitianSiklus I
Hasilpenelitiansiklus

I

inimerupakantindakanawalpenelitianberupamenuliskata
menggunakansandhanganswaradengan

model
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berhurufJawa
Anom.Penelitiansiklus

yang
I
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dilaksanakanpadatanggal 25 Mei 2013 dandiikutiolehsiswakelas IV SD Negeri 1
Srobyong

Jepara.Hasilpenelitiansiklus

I

berupa

data

tesdannontes.HasiltesyaituhasilnilaiteskemampuansiswadalammenulishurufJawa.Hasi
lnontesyaituhasildeskripsiperilakudariobservasi, jurnal, wawancara, dandokumentasi.
4.1.2.1 HasilTesSiklus I
Hasiltessiklus I merupakanhasiltessetelahdilaksanakanpenelitianmenuliskata
berhurufJawayang

menggunakansandhanganswaradengan

model

Anom.HasiltesberupahasiltesmenulishurufJawapadasiswakelas IV SD Negeri 1
Srobyong Jepara.Hasiltesmenulis kata berhurufJawa yang menggunakan sandhangan
swarapadatindakansiklus I dapatdilihatpada tabel berikut.
Tabel 2.HasilTesKeterampilan Menulis Kata BerhurufJawa yang menggunakan
Sandhangan SwaraI
No
1.
2.

Kategori

Frekuensi

Jumlah
Skor

Persen
(%)

≥ 70

Tuntas

26

2120

54,2

<70

Tidak
tuntas

22

1070

45,8
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3190

100%

Nilai

Jumlah

Data

pada

tabel

berhurufJawapadasiswakelasIV

di

Rata-rata Nilai

66,5
(Kategori Tidak
Tuntas)

atasmenunjukkanbahwahasiltesmenulis
SD

Negeri1

Srobyong

kata
Jepara

setelahditerapkanpembelajaranyang menggunakansandhanganswaradengan model
Anom pada siklus I. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa siswa yang
mendapatnilaidalamkategori tuntasdengan nilai ketuntasan sebesar ≥ 70yaitu
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sebanyak 26 siswa atau 54,2%, sedangkan jumlah siswa yang mendapat nilai dengan
kategori tidak tuntas dengan nilai ketuntasan sebesar <70terdapat 22 siswa atau
45,8%.Padasiklus I nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 66,5.Nilai rata-rata
tersebutmasukdalam kategori tidak tuntas, maka dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara
dengan model Anom belum berhasil karena belum mencapai KKM yang telah
ditentukan, yaitu sebesar 70.
Pada siklus I ini, siswa yang mendapat nilai belum tuntas hampir setengah
dari jumlah siswa. Siswa yang memperoleh nilai tuntas disebabkan karena siswa
tersebut sudah hafal dengan huruf Jawa, sehingga siswa tidak merasa kesulitan ketika
diberi tes menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan
model Anom. Sebaliknya siswa yang memperoleh nilai tidak tuntas disebabkan
karena kurang menguasai materi dan tidak begitu hafal dengan huruf Jawa. Sehingga
siswa yang memperoleh nilai tidak tuntas merasa kesulitan ketika diberi tes menulis
kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom.
Pemerolehannilaihasiltespadasiklus

I

secarajelasdapatdipaparkansebagaiberikut.
4.1.2.1.1 Hasil Tes Menulis
Penilaian aspek penulisan pada pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa
yang menggunakansandhanganswaradengan model Anomdifokuskan pada hasil
tulisan siswa dalam penambahan sandhangan swara. Pada penulisan tersebut dapat
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dilihat bagaimana siswa dapat menuliskan kata berhuruf Jawa dengan benar dan
bagaimana siswa tersebut dapat menambahkan sandhangan swara dengan tepat.
Berdasarkan hasil penilaian tes menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakansandhanganswaradengan model Anomsiklus I pada siswa kelas IV SD
Negeri 1 Srobyong Jepara, dapat diketahui bahwa beberapa siswa masih banyak yang
mendapat nilai tidak tuntas atau masih di bawah KKM. Hal tersebut dikarenakan
menurut mereka yang mendapat nilai tidak tuntas mengaku belum begitu hafal
dengan huruf Jawa, maka ketika menulis mereka merasa kesulitan.
Contohnya adalah ketika mereka harus menuliskan huruf berikut.
1) w (wa) huruf yang ditulis adalah huruf p (pa) pada kata watu
p tu
2) n (na) hurufyang ditulis adalah hurufk (ka) pada kata geni ge ki
3) f (da) huruf yang ditulis adalah huruf d (dha) pada kata dara
d r
Contoh kesalahan yang lain adalah pada penulisan penambahan sandhangan swara
adalah sebagai berikut:
1) Kata meri yang harusnya dituliskan dengan sandhangan swarapepet ( e )
tetapi ditulis dengan sandhangan swara taling ( [
) sehingga menjadi
[ m ri.
2) Kata dara yang harusnya dituliskan tanpa sandhangan swara akan tetapi
dituliskan dengan menambahkan sandhangan swara taling tarung ( [ o ).
Sehingga menjadi [ f o [ r o (doro).
3) Kata tela yang harusnya dituliskan hanya menggunakan sandhangan swara
taling ( [ ) akan tetapi dituliskan dengan sandhangan swara taling ( [ ) dan
taling tarung ( [ o ) sehingga menjadi [ t [ l o (telo).
Kurangnya latihan dalam menulis huruf Jawa juga menyebabkan adanya
kesalahan penulisan dalam tes menulis tersebut. Jadi, pada tes menulis huruf Jawa
pada siklus I masih ada beberapa siswa yang mendapat nilai dengan kategori tidak
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tuntas.

Akan

tetapi,

dalam

tes

menulis

kata

berhuruf

Jawa

yang

menggunakansandhanganswaradengan model Anom pada siklus I juga ada yang
mendapat nilai sempurna yaitu 100. Hal tersebut dikarenakan siswa yang mendapat
nilai kategori tuntas tersebut sudah hafal dengan huruf Jawa sehingga tidak
mengalami kesulitan pada saat tes menulis.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa siswa belum terampil
menuliskata berhuruf Jawa yang menggunakansandhanganswara. Hal ini dapat
diketahui dari hasil tes menulis kata berhuruf Jawa, yaitu untuk ketegori tuntas
sebesar 54,2% dan untuk kategori tidak tuntas sebesar 45,8%.
4.1.2.2 HasilNontes Siklus I
Padasiklus I, data nontesdiperolehdarihasilobservasi, wawancara, jurnal,
dandokumentasi.Adapunhasilnontespenelitianiniakandijelaskansebagaiberikut.
4.1.2.2.1 HasilObservasi
Observasi

siklus

I

dilakukanselamakegiatanpembelajaranmenulis

kata

berhurufJawayang menggunakansandhanganswaradengan model Anompada siswa
kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara berlangsung di dalamkelas. Pengambilan data
inibertujuanuntukmengetahuiresponsiswamelaluiperilakumerekaketikamelaksanakan
pembelajaran.Aspekperilaku

yang

diamatiadalahaspekperilakupositifdanaspekperilakunegatif.
Pada

awal

pembelajaran

menulis

kata

berhuruf

Jawa

yang

menggunakansandhanganswaradengan model Anom, siswa dikondisikan untuk
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mengikuti pembelajaran tersebut. Semua siswa terlihat semangat karena menerima
pembelajaran dengan model pembelajaran dan media yang belum pernah mereka
terima sebelumnya. Siswa duduk di tempat duduk masing-masing memperhatikan
penjelasan guru. Hal tersebut dapat dibuktikan pada gambar berikut.

Gambar 2. Perhatian Siswa Terhadap Penjelasan Guru
Gambar 2 menunjukkan aktivitas siswa ketika awal pembelajaran menulis
kata berhuruf Jawa yang menggunakansandhanganswaradengan model Anom, yaitu
guru sedang menyampaikan materi pembelajaran. Guru menyampaikan tentang huruf
Jawa dan sandhangan swara. Pada gambar tersebut juga terlihat bahwa siswa selama
beberapa saat memperhatikan penjelasan yang disampaikan guru.
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Gambar 3. Sikap Siswa Ketika Pembelajaran Berlangsung
Ketika guru menyampaikan materi mengenai huruf Jawa dan sandhangan
swara, mulai ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru. Ada
yang melamun dan ada juga yang berbicara dengan teman yang lain. Hal tersebut
dapat dilihat pada gambar 3. Pada gambar di atas terlihat ada seorang siswi yang
melamun, dan ada juga siswa yang mengantuk sehingga tidak memperhatikan apa
yang disampaikan oleh guru. Maka dia akan kurang paham apabila mengerjakan
instruksi yang diberikan guru selanjutnya.
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Gambar 4. Aktivitas Siswa dalam Kelompok
Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat aktivitas kelompok ketika pembelajaran
model Anom berlangsung. Siswa terbentuk kelompok setelah berhitung 1-8 begitu
seterusnya, dan siswa dengan nomor yang sama akan mengumpul dan membentuk
suatu kelompok. Setelah terbentuk beberapa kelompok, maka guru akan
menunjukkan beberapa kartu gambar yang berisi kata berhuruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swara. Kemudian guru memperlihatkan satu persatu kartu
gambar tersebut. Selanjutnya guru meminta masing-masing kelompok untuk

58

berdiskusi dengan kelompoknya untuk mendiskusikan bagaimana penulisan yang
tepat pada kartu gambar yang telah ditunjukkan. Langkah terakhir pada model
Anomini adalah guru mengacak nomor ketika menunjuk siswa dari salah satu
kelompok untuk maju dan menuliskannya di papan tulis. Kelompok yang lain akan
antusias melihat hasil tulisan teman mereka yang maju dan semua kelompok akan
bersama-sama mengoreksi hasil tulisan yang telah dituliskan di papan tulis tersebut.
Begitu seterusnya sampai kelompok terakhir. Pada siklus I, beberapa kelompok
cenderung kurang aktif dalam berdiskusi dengan kelompoknya, sehingga kelompok
yang dibentuk belum begitu efektif.
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Gambar 5. Keaktifan Siswa Mengerjakan Tugas
Pada saat perwakilan masing-masing kelompok sudah maju dan selesai
mengoreksi, guru meminta siswa untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.
Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 5 yang menunjukkan guru memberikan
beberapa kartu gambar kepada tiap siswa sebagai tes menulis kata berhuruf Jawa
yang

menggunakansandhanganswaradengan model Anom. Kemudian siswa

mengerjakan tes tersebut dan menuliskannya ke dalam huruf Jawa. Siswa terkadang
masih merasa kesulitan ketika menulis sehingga melihat pekerjaan teman. Setelah
selesai mengerjakan tes menulis huruf Jawa, maka siswa mengumpulkan pekerjaan
mereka kepada guru satu persatu sesuai dengan nomor absen.
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Gambar 6. Hasil Tulisan Siswa
Pada gambar 6 merupakan gambar hasil tulisan siswa menulis kata berhuruf
Jawa yang dilakukan oleh siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara. Jumlah soal
yang diberikan yaitu ada 10. Siswa menuliskan huruf Jawa sesuai dengan gambar
yang mereka lihat. Pada awalnya, pada tes siklus I ini siswa sempat merasa bingung
dengan gambar yang terdapat pada kartu gambar tersebut. Maka, ada beberapa siswa
yang memberanikan diri tanya kepada guru gambar yang terdapat pada kartu gambar
tersebut. Seperti contohnya adalah pada gambar meri, beberapa siswa beranggapan
bahwa gambar tersebut adalah gambar seekor bebek. Namun, pada kenyataannya
untuk kata yang diharapkan adalah menggunakan kosa kata dalam bahasa Jawa dan
gambar tersebut merupakan gambar anak bebek yang disebut dengan meri. Jadi, guru
membantu siswa yang bertanya atau yang belum jelas dengan kartu gambar yang
telah diberikan.
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Walaupun siswa sudah mengetahui gambar pada kartu gambar yang
diperoleh, akan tetapi pada kenyataannya beberapa siswa mengalami kesulitan ketika
menulis huruf Jawa. Hal ini disebabkan karena sebagian dari siswa mengaku bahwa
mereka kurang hafal dengan huruf Jawa. Kemudian ada juga siswa yang tidak bisa
membedakan antara penulisan a dan o pada kata yang akan dituliskan dalam huruf
Jawa.
Contohnya adalah pada penulisan kata dara, yang harusnya ditulis fr tanpa
sandhangan swara apapun. akan tetapi beberapa siswa menuliskan dengan kata
doro, sehingga pada penulisan huruf Jawa mereka menambahkan sandhangan swara
taling tarung dan menjadi [fo [ro. Contoh selanjutnya adalah pada penulisan
huruf na yang ditulis dengan huruf ka pada kata geni sehingga menjadi ge ki.
4.1.2.2.2 HasilWawancara
Wawancaradilakukansetelahkegiatansiklus

I

dansetelah

guru

memperolehnilaihasiltestindakansiklus I. Wawancaratidakdilakukanpadasemuasiswa,
akantetapipenelitihanyamelakukanwawancarapadatiga orang siswa. Siswa yang
diwawancaraiadalahdengankriteriasatusiswa yang memperolehnilaitinggi, satusiswa
yang

memperolehnilaisedang,

dansatusiswayang

memperolehnilairendahdalammenulis kata berhurufJawayang telahdilaksanakan. Hal
inidilakukanuntukmengetahuiseberapabesartanggapansiswaterhadappembelajaranmen
ulis kata berhurufJawayang menggunakansandhanganswaradengan model Anom.
Selainitu,

wawancarajugadilakukanuntukmengetahuikesulitan-kesulitansiswadalam

proses pembelajarantersebut.
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Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa ketiga siswa pada dasarnya
merasa cukup senang dan tertarik dalam pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa
yang menggunakansandhanganswaradengan model Anom. Pembelajarannya cukup
mudah dipahami. Dua siswa mengatakan bahwa masih merasa sedikit kesulitan
mengikuti proses pembelajaran tersebut. Hal itu dikarenakan siswa tersebut tidak
hafal dengan huruf Jawa. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada akhir pemaparan
materi, guru bertanya kepada siswa tentang kesulitan apa yang dialami siswa selama
pembelajaran. Sedangkan satu siswa yang lain mengatakan bahwa sudah bisa
menerima hanya saja kurang bisa membedakan vokal pada huruf Jawa. Ketiga siswa
yang diwawancarai mengatakan bahwa ada manfaat setelah mengikuti pembelajaran
tersebut, yaitu mereka lebih tertarik dan senang ketika menulis huruf Jawa.
4.1.2.2.3 HasilJurnal
Jurnal yang digunakanpadatindakansiklus I ada 2 macam, yaitujurnal siswa
danjurnalguru.Hasilkeduajurnaltersebutdapatdiuraikansebagaiberikut.
1) Jurnalsiswa
Jurnal siswa diisi oleh semua siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara.
Jurnal tersebut diisi pada akhir pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakansandhanganswaradengan model Anom. Tujuan dari adanya pengisian
jurnal oleh siswa IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara adalah untuk mengetahui respon,
pendapat, manfaat, dan kesan mereka terhadap pembelajaran menulis kata berhuruf
Jawa yang menggunakansandhanganswaradengan model Anom.
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Respon siswa terhadap pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakansandhanganswaradengan model Anom cukup baik. Banyak siswa yang
senang dengan strategi dan media yang digunakan. Akan tetapi ada pula beberapa
siswa yang responnya kurang tertarik. Kebanyakan yang merespon kurang tertarik
adalah siswa yang mendapat nilai tidak tuntas.
Pendapat siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara tentang pembelajaran
menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakansandhanganswaradengan model
Anom adalah cukup menyenangkan dan merupakan hal yang baru bagi mereka.
Sedangkan menurut manfaat yang mereka dapat setelah mengikuti pembelajaran
tersebut adalah dapat membantu untuk lebih terampil dalam menulis huruf Jawa.
Beberapa siswa menyatakan bahwa kesan mereka terhadap pembelajaran menulis
kata berhuruf Jawa yang menggunakansandhanganswaradengan model Anom yang
telah dilaksanakan adalah merupakan pembelajaran yang menyenangkan karena
belum pernah menerima pembelajaran dengan model Anom.
2) Jurnal Guru
Jurnal guru diisi oleh guru setelah proses pembelajaran menulis kata
berhuruf Jawa yang menggunakansandhanganswaradengan model Anom. Jurnal guru
berisi catatan hasil pengamatan guru mengenai kondisi siswa dan situasi kelas pada
saat proses pembelajaran berlangsung. Respon siswa terhadap pembelajaranmenulis
kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anomcukup
siap untuk mengikuti pembelajaran karena siswa merasa tertarik dengan strategi dan
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media yang diterapkan. Namun, ada juga siswa yang kurang siap dalam menerima
pembelajaran karena strategi yang diterapkan belum pernah diterima sebelumnya.
Akan tetapi ketika siswa diinstruksikan maju ke depan untuk menulis huruf Jawa
masing-masing siswa antusias untuk ingin pula maju menuliskan huruf Jawa di depan
kelas.
Dalam hal keseriusan siswa ketika mengikuti pembelajaran menulis huruf
Jawa, siswa cukup serius dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Akan tetapi,
ada juga beberapa siswa yang masih kurang serius dalam mengikuti pembelajaran.
Ada yang berbicara sendiri dengan temannya, ada yang melamun, dan ada juga yang
mengantuk. Meskipun ada beberapa siswa yang berperilaku negatif, namun situasi
kelas selama proses pembelajaran cukup kondusif dan tenang. Hal tersebut
dikarenakan apabila ada siswa yang berperilaku negatif, maka guru segera
memberikan peringatan kepada siswa yang mengganggu proses belajar mengajar
sehingga kelas kembali tenang.
4.1.2.2.4 RefleksiSiklus I
Setelah dilaksanakan pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swara dengan model Anom pada siklus I dapat diketahui
bahwa pembelajaran yang diterapkan oleh guru banyak disukai oleh siswa. Siswa
lebih senang menulis huruf Jawa karena strategi dan media yang diberikan variatif.
Beberapa siswa antusias mengikuti pembelajaran, namun ada pula siswa yang tidak
aktif ketika mengikuti pembelajaran tersebut.
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Pada pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan
sandhangan swara dengan model Anom nilai yang harus dicapai yaitu 70. Dalam
siklus I rata-rata tes menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan
swara dengan model Anom hanya mencapai 66,5 atau masuk dalam kategori tidak
tuntas sehingga belum mencapai nilai rata-rata yang diharapkan. Oleh karena itu,
perlu dilakukan tindakan siklus II untuk meningkatkan hasil tes menulis kata berhuruf
Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom.
Dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis huruf Jawa pada siklus II,
maka perlu direncanakan kegiatan pembelajaran yang lebih matang. Peningkatan
tersebut dilakukan

dengan menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang

baru. Adapun peningkatkan hasil nontes dilakukan dengan memotivasi siswa agar
lebih aktif dalam pembelajaran. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan
perilaku negatif siswa berkurang dan berubah ke arah positif pada siklus II dan
diharapkan diimbangi dengan peningkatan hasil tes pula.
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4.1.3 HasilPenelitianSiklus II
Penelitiansiklus II dilakukan karena pada siklus I keterampilan menulis kata
berhurufJawa yang menggunakansandhanganswaradengan model Anompada siswa
kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara masih masuk dalam kategori tidak
tuntaskarena belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimun) yang ditentukan,
yaitu sebesar 70. Selain itu, pada siklus I masih ditemukan perilaku siswa yang
negatif. Maka tindakan siklus II perlu diadakan untuk mengatasi masalah-masalah
yang ada pada siklusI.Pada siklus II ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan
keterampilan

menulis

kata

berhurufJawa

yang

menggunakansandhanganswaradengan model Anompada siswa kelas IV SD Negeri 1
Srobyong Jepara. Hasil tes dan nontes pada siklus II dapat dipaparkan sebagai
berikut.
4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II
Hasiltes siklus II adalah hasil tes menulis keterampilan menulis kata
berhurufJawa yang menggunakansandhanganswaradengan model Anompada siswa
kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara setelah diadakan perbaikan-perbaikan
pembelajaran

pada

siklus

I.

HasiltesmenulisberhurufJawa

yang

menggunakansandhanganswara padatindakansiklus II dapatdilihatpada tabel berikut.
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Tabel
3.HasilTesKeterampilan
Menulis
MenggunakanSandhanganSwara II
No

Nilai

Kata

BerhurufJawa

Kategori

Frekuensi

Jumlah
Skor

Persen
(%)

1.

≥ 70

Tuntas

37

3160

77,1

2.

<70

Tidak
tuntas

11

580

22,9

48

3740

100%

Jumlah
Data

pada

tabel

yang

Rata-rata Nilai

77,9
(Kategori Tuntas)

di

atasmenunjukkanhasiltesmenulishurufJawapadasiswakelasIV SD Negeri 1 Srobyong
Jepara setelahditerapkanpembelajaranyang menggunakansandhanganswaradengan
model Anompadasiklus II. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa siswa
yang mendapatnilaidalamkategori tuntasdengan nilai ketuntasan sebesar ≥ 70yaitu
sebanyak 37 siswa atau 77,1%, sedangkan jumlah siswa yang mendapat nilai dengan
kategori tidak tuntas dengan nilai ketuntasan sebesar <70terdapat 11 siswa atau
22,9%.Pada siklus II ini nilai rata-rata yang diperoleh mengalami peningkatan, yaitu
sebesar 77,9.Nilai rata-rata tersebut masuk dalam kategori tuntas, maka dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan
sandhangan swara dengan model Anompada siklus II telah berhasil karena telah
mencapai KKM yang telah ditentukan, yaitu sebesar 70.
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Pada siklus II ini siswa sudah mampu dan terampil menulis kata
berhurufJawa yang menggunakansandhanganswaradengan model Anomdengan baik.
Hal

ini

terbukti

pada

hasil

tes

menulis

kata

berhurufJawa

yang

menggunakansandhanganswaradengan model Anomsiklus II yang mencapai 77,9
atau termasuk dalam kategori tuntas. Hasil tes siklus II tersebut telah mengalami
peningkatan sebesar 11,4dari siklus I. Berdasarkanhasil tessiklusII tersebut
membuktikan bahwa dalam penelitian ini siswa dapat mencapai nilai ketuntasan yang
ditentukan

dalam

pembelajaran

menulis

kata

berhurufJawa

yang

menggunakansandhanganswaradengan model Anom, yaitu sebesar 70.
4.1.3.1.1 Hasil Tes Menulis
Penilaian aspek penulisan pada pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa
yang menggunakansandhanganswaradengan model Anomdifokuskan pada hasil
tulisan siswa dalam penambahan sandhangan swara. Pada penulisan tersebut dapat
dilihat bagaimana siswa dapat menuliskan kata berhuruf Jawa dengan benar dan
bagaimana siswa tersebut dapat menambahkan sandhangan swara dengan tepat.
Berdasarkan hasil penilaian tes menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakansandhanganswaradengan model Anomsiklus II pada siswa kelas IV SD
Negeri 1 Srobyong Jepara, dapat diketahui bahwa beberapa siswa masih banyak yang
mendapat nilai tidak tuntas atau di bawah KKM. Akan tetapi tidak sebanyak pada
siklus I. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka yang mendapat nilai tuntas atau di
atas KKM mengaku sudah mengenal huruf Jawa dan sandhangan swara lebih baik
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dari sebelumnya, sehingga tidak ada kesulitan dalam melaksanakan tes menulis kata
berhuruf Jawa dengan model Anom pada siklus II.

Contohnya adalah ketika mereka harus menuliskan huruf berikut.
1) s(sa) dan w (wa) pada kata sawo
2) t (na) dan r (ra) pada kata turu
3) b (ba) dan l (la) pada kata bolu
4) b (ba) dan y (ya) pada kata baya
5) l (la) dan r (ra) pada kata loro
6) s (sa) dan g (ga) pada kata sega
7) k (ka) dan b (ba) pada kata kebo
8) a (ha) dan l (la) pada kata ula
9) s (sa) dan t (ta) pada kata sate
10) k (ka) dan l (la) pada kata kali

s [wo
tu ru
[bo lu
b y
[lo [ro
se g
ke [bo
au l
s [t
k li

Akan tetapi, dalam penelitian siklus II ini juga masih terdapat beberapa
siswa yang melakukan kesalahan dalam penulisan. Contoh kesalahan yang siswa pada
penulisan penambahan sandhangan swarasiklus II adalah sebagai berikut.
1) Kata sega yang harusnya dituliskan dengan sandhangan swarapepet ( e )
tetapi ditulis dengan sandhangan swara taling ( [
) sehingga menjadi
[ sg.
2) Kata ula yang dituliskan dengansandhangan swarasuku ( u ) akan tetapi
dituliskan menjadi u l.
3) Kata loro yang harusnya kedua huruf la dan radituliskan dengan sandhangan
swarataling tarung ( [ o ). Akan tetapi dituliskanl [ r o.
4) Kata kebo yang harusnya dituliskan hanya menggunakan sandhangan
swarapepet ( e) dan taling tarung ( [ o ), akan tetapi dituliskan dengan
sandhanganswara taling ( [ ) dan taling tarung ( [ o ) sehingga menjadi [k
[ b o.
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Pada

pembelajaran

menulis

kata

berhuruf

Jawa

yang

menggunakansandhanganswaradengan model Anom siklus II yang telah dilakukan,
kesalahan penulisan yang dilakukan siswa pada tes menulis menunjukkan bahwa
kesalahan dalam penulisan telah berkurang. Berkurangnya kesalahan penulisan yang
dilakukan siswa, mengakibatkan siswa yang mendapat nilai dengan kategori tidak
tuntas berkurang, sebaliknya banyak siswa yang memperoleh nilai sempurna atau
masuk dalam kategori tuntas. Rata-rata nilai yang dicapai sebesar 77,9. Jadi dapat
disimpulkan bahwa hasil tes menulis huruf Jawa pada siklus IItelah berhasil.

4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus II
Pengambilan data nontes pada siklus II sama seperti pengambilan data nontes
pada siklus I. Data didapatkan dari hasil observasi, wawancara, jurnal dan
dokumentasi. Hasil nontes siklus II selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut.
4.1.3.2.1 HasilObservasi
Observasi

pada

siklus

II

masih

dilakukanselamakegiatanpembelajaranmenulis

sama

pada
kata

tindakan

siklus

I,

berhurufJawayang

menggunakansandhanganswaradengan model Anom pada siswa kelas IV SD Negeri
1

Srobyong

Jepara

berlangsung

di

dalamkelas.

Pengambilan

data

inibertujuanuntukmengetahuiresponsiswamelaluiperilakumerekaketikamelaksanakan
pembelajaran.Aspekperilaku
diamatiadalahaspekperilakupositifdanaspekperilakunegatif.

yang
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Pada

awal

pembelajaran

menulis

kata

berhuruf

Jawa

yang

menggunakansandhanganswaradengan model Anom siklus II, siswa dikondisikan
untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Semua siswa terlihat lebih semangat selama
pembelajaran berlangsung. Siswa duduk di tempat duduk masing-masing
memperhatikan penjelasan guru. Hal tersebut dapat dibuktikan pada gambar berikut.

Gambar 7. Perhatian Siswa Terhadap Perhatian Guru
Pada gambar 7 di atas, menunjukkan aktivitas siswa ketika awal
pembelajaran

menulis

kata

menggunakansandhanganswaradengan

berhuruf
model

Anom,

Jawa
yaitu

guru

yang
sedang

menyampaikan materi pembelajaran. Guru menyampaikan tentang huruf Jawa dan
sandhangan swarasama seperti pada siklus I. Pada gambar tersebut juga terlihat
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bahwa siswa selama beberapa saat memperhatikan penjelasan yang disampaikan
guru.
Dapat dilihat bahwa ketika guru menyampaikan materi pembelajaran
menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakansandhanganswaradengan model
Anomsiswa lebih tenang, pada siklus II tidak siswa yang bicara sendiri dengan
temannya. Perhatian mereka lebih fokus sehingga mudah menyerap apa yang
disampaikan oleh guru.

Gambar 8. Sikap Siswa Ketika Pembelajaran Berlangsung
Sikap siswa ketika pembelajaran berlangsung pada siklus II terasa lebih
menyenangkan. Dapat dilihat bahwa ketika guru menyampaikan materi pembelajaran
menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakansandhanganswaradengan model
Anomsiswa lebih tenang, pada siklus II tidak siswa yang mengganggu temannya.
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Walaupun masih ada yang kadang berbicara sendiri namun perhatian mereka lebih
fokus sehingga mudah menyerap apa yang disampaikan oleh guru.

Gambar 9. Aktivitas Siswa dalam Kelompok
Perilaku positif yang lain, ditunjukkan juga pada gambar 9 ketika siswa
diperintah untuk berkelompok dan mendiskusikan materi. Pada saat berdiskusi,
semua anggota kelompok juga lebih aktif berpartisipasi tidak seperti pada siklus I.

Gambar 10. Keaktifan Siswa Mengerjakan Tugas
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Selama

pembelajaran

menulis

kata

berhuruf

Jawa

yang

menggunakansandhanganswaradengan model Anom siklus II, hanya terlihat
beberapa siswa yang melihat pekerjaan teman yang lain dalam mengerjakan tes
menulis kata berhuruf Jawa. Hal tersebut dikarenakan beberapa siswa sudah
mengenal dan hafal huruf Jawa dan sandhangan swara sehingga suasana kelas tenang
dan tidak gaduh. Ketika semua siswa telah selesai mengerjakan tes menulis kata
berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara maka satu persatu siswa maju
dengan rapi untuk mengumpulkan pekerjaaan mereka ke depan. Pada siklus II siswa
lebih mudah di kondisikan sehingga kegiatan pembelajaran menulis kata berhuruf
Jawa yang menggunakansandhanganswaradengan model Anom siklus II lebih
kondusif.

.
Gambar 11. Hasil Tulisan Siswa
Dari gambar di atas, yaitu menunjukkan gambar hasil tulisan siswa menulis
kata berhuruf Jawa yang dilakukan oleh siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong
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Jepara pada siklus II. Jumlah soal yang diberikan pada siklus II jumlahnya sama
dengan soal pada siklus I, yaitu ada 10. Siswa menuliskan huruf Jawa sesuai dengan
gambar yang mereka lihat. Perbedaan soal yang diberikan pada siklus II ini adalah
terdapat kata yang sudah dituliskan pada gambar, sehingga siswa tidak bingung dan
sudah jelas dengan gambar yang diharapkan. Seperti contohnya gambar kerbau yang
dalam bahasa Jawa adalah kebo, maka dalam kartu gambar tersebut terdapat tulisan
kebo. Kemudian siswa menuliskan kata kebo ke dalam huruf Jawa.
Pada tes siklus II, beberapa siswa masih mengalami kesulitan ketika menulis
huruf Jawa, akan tetapi sebagian besar siswa sudah dapat menulis kata berhuruf Jawa
dengan baik sehingga nilai yang dicapai pun lebih baik daripada siklus I. Apabila
siswa sering berlatih menulis huruf Jawa, maka akan mudah menghafal dan
mengingat dengan sendirinya. Siswa yang tadinya sulit untuk menulis, sekarang juga
dapat dengan mudah dan lancar dalam menuliskan huruf Jawa terutama dapat
menuliskan kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swarabaik itu dalam
penggunaan dan penulisan wulu, suku, pepet, taling, dan taling tarung.
4.1.3.2.2 Hasil Wawancara
Wawancara pada siklus II ini juga dilakukansetelahkegiatansiklus II selesai
dansetelah guru memperolehnilaihasiltestindakansiklus II. Pada siklus II wawancara
juga

tidakdilakukanpadasemuasiswa,

akantetapipenelitihanyamelakukanwawancarapadatiga orang siswa. Siswa yang
diwawancaraiadalahdengankriteriasatusiswa yang memperolehnilaitinggi, satusiswa
yang

memperolehnilaisedang,

dansatusiswayang
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memperolehnilairendahdalammenulishurufJawayang

telahdilaksanakan.

Hal

inidilakukanuntukmengetahuiseberapabesartanggapansiswaterhadappembelajaranmen
ulis kata berhurufJawayang menggunakansandhanganswaradengan model Anom
pada siklus II. Daftar pertanyaan yang diajukan pada wawancara siklus II ini pun
masih sama dengan pertanyaan yang diajukan pada siklus I.
Dari hasil wawancara dengan tiga siswa, dapat diketahui bahwa ketiga siswa
tersebut sudah tidak merasa mengalami kesulitan dalam pembelajaran menulis kata
berhuruf Jawa yang menggunakansandhanganswaradengan model Anom. Menurut
mereka, strategi pembelajaran yang diterapkan, yaitu pembelajaranmenulis kata
berhuruf Jawa yang menggunakansandhanganswaradengan model Anomdapat
meningkatkan keterampilan menulis huruf Jawa pada siswa.
Dari hasil wawancara tiga siswa yang telah dilakukan, ketiga siswa tersebut
menjawab senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa
yang menggunakansandhanganswaradengan model Anom. Hal itu terbukti dari
pernyataan siswa yang mengatakan bahwa mereka merasa senang karena
pembelajaran terasa lebih menarik dan manfaat yang mereka peroleh yaitu
keterampilan menulis kata berhuruf Jawa mereka meningkat.
4.1.3.2.3 Hasil Jurnal
Jurnal yang digunakanpadatindakansiklus II ada 2 macam, yaitujurnal siswa
danjurnalguru. Pada siklus II ini, peneliti masih menggunakan pedoman jurnal yang
sama

seperti

jurnal

I.Hasilkeduajurnaltersebutdapatdiuraikansebagaiberikut.

pada

siklus
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1) Jurnalsiswa
Jurnal siswa pada siklus II diisi oleh semua siswa kelas IV SD Negeri 1
Srobyong Jepara. Jurnal tersebut diisi pada akhir pembelajaran menulis kata berhuruf
Jawa yang menggunakansandhanganswaradengan model Anom. Tujuan dari adanya
pengisian jurnal oleh siswa IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara adalah untuk
mengetahui respon, pendapat, manfaat, dan kesan mereka terhadap pembelajaran
menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakansandhanganswaradengan model
Anom.
Respon siswa terhadap pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakansandhanganswaradengan model Anom pada siklus II lebih baik dari
siklus I. Hampir semua siswa senang dengan strategi dan media yang digunakan.
Akan tetapi ada pula segelintir siswa yang responnya masih kurang begitu tertarik
dengan strategi yang diterapkan.
Pendapat siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara tentang pembelajaran
menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakansandhanganswaradengan model
Anom adalah pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan manfaat yang mereka
dapat setelah mengikuti pembelajaran

menulis kata berhuruf Jawa yang

menggunakansandhanganswaradengan model Anom tersebut adalah lebih terampil
dan lancar dalam menulis huruf Jawa. Kesan yang diberikan siswa yaitu rasa senang
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dalam memperhatikan penjelasan guru, lebih antusias ketika pembelajaran
berlangsung, dan dapat menulis huruf Jawa dengan baik, khususnya menulis kata
berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran pada siklus II ini berhasil karena proses
pembelajaran berlangsung dengan lancar, kondusif, dan menyenangkan.
2) Jurnal Guru
Jurnal guru diisi oleh guru setelah proses pembelajaran menulis kata
berhuruf Jawa yang menggunakansandhanganswaradengan model Anom. Jurnal guru
siklus II berisi catatan hasil pengamatan guru mengenai kondisi siswa dan situasi
kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Respon siswa terhadap
pembelajaranmenulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara
dengan model Anom siklus II lebih siap untuk mengikuti pembelajaran. Siswa juga
lebih mudah dikondisikan sehingga pembelajaran berjalan dengan kondusif.
Dalam hal keseriusan siswa ketika mengikuti pembelajaran menulis huruf
Jawa pada siklus II ini siswa lebih serius dalam mengikuti proses pembelajaran
menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model
Anom. Siswa juga lebih aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut.
Situasi kelas sangat kondusif, karena siswa lebih tenang dan mudah dikondisikan. Hal
ini tampak ketika pembelajaran berlangsung. Akan tetapi, pada siklus II ini masih ada
beberapa siswa yang berbicara sendiri dengan temannya. Namun, hal ini dapat
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dimaklumi karena pada umumnya sebagian besar siswa sudah mengalami perubahan
dan peningkatan perilaku belajar yang lebih baik.

4.1.3.2.4 RefleksiSiklus II
Setelah dilaksanakan pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swara dengan model Anom siklus II, dapat diketahui
bahwa hasil tes pada siklus II telah mengalami peningkatan dari siklus I. Rata-rata
nilai dari hasil tes menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara
siklus II mencapai 77,9 atau masuk dalam kategori tuntas dan hasil ini sudah
mencapai target yang diharapkan oleh guru karena nilai KKM yang harus dicapai
adalah 70. Pada siklus II, siswa sudah dapat memahami materi dan dapat menuliskan
huruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan baik. Sebagian siswa
mengalami peningkatan keterampilan menulis huruf Jawa yang menggunakan
sandhangan swara secara signifikan.
Peningkatan yang dialami siswa terjadi tidak hanya pada hasil tes tetapi juga
pada hasil nontes siklus II. Peningkatan hasil nontes dikarenakan adanya perubahan
perilaku belajar siswa ke arah positif. Siswa lebih tenang ketika mendengarkan
penjelasan guru,

lebih aktif dan semangat selama mengikuti pembelajaran dan

sungguh-sungguh pada saat mengerjakan tugas, sedangkan siswa yang berbicara
sendiri ketika pembelajaran berlangsung, melamun dan mengantuk, dan suka
mengganggu teman ataupun perilaku negatif lainnya mulai berkurang. Hal ini
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menunjukkan bahwa adanya perubahan perilaku belajar siswa ke arah positif dalam
pembelajaran

menulis

kata

berhuruf

Jawa

yang

menggunakansandhanganswaradengan model Anom.
Melalui adanya perbaikan dengan cara mematangkan rencana pembelajaran
yang dilaksanakan pada siklus II, yaitu dengan menambahkan tulisan pada gambar
ternyata dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis kata berhuruf Jawa
yang menggunakan sandhangan swara. Selain itu, dalam siklus II ini guru lebih
memotivasi siswa untuk bisa lebih baik sehingga siswa juga merasa semangat, senang
dan dapat dengan mudah menuliskan huruf Jawa sehingga hasil yang mereka capai
juga meningkat.

4.2 Pembahasan
Pembahasan hasil ditujukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan
yang diangkat. Setelah dilakukan analisis data tes dan nontes, maka dapat diperoleh
kenyataan bahwa penggunaan model Anom dalam pembelajaran menulis kata
berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara pada siswa kelas IV SD Negeri
1 Srobyong Jepara dapat meningkatkan keterampilan menulis kata berhuruf Jawa
yang menggunakan sandhangan swara.
Pembahasan hasil ini didasarkan pada hasil tes dan hasil nontes pada siklus I
dan siklus II. Pembahasan hasil tes mengacu pada pemerolehan skala nilai yang
dicapai siswa ketika menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan
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swara. Pembahasan hasil nontes berpedoman pada empat bentuk instrumen penelitian
yaitu, pedoman observasi,pedoman wawancara., jurnal,dan dokumentasi.

4.2.1

Peningkatan

Keterampilan

Menulis

Kata

Berhuruf

Jawa

yang

menggunakan Sandhangan Swaradengan Model Anom
Untuk mengetahui peningkatan keterampilanmenulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swaradengan model Anomdapat diketahui melalui analisis
data kuantitatif. Pemerolehan hasil penilaian siswa dilakukan dengan adanya tes
yang dilakukan pada siklus I dan siklus II. Tes yang diberikan yaitu berupa tes
menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara. Soal yang
diberikan pada siklus I dan siklus II sebanyak 10 butir. Apabila pada penulisan
terdapat kesalahan dalam menuliskan huruf Jawa ataupun sandhangan swara maka
hasil tulisan siswa tersebut dinyatakan salah.Kesulitan yang dihadapi siswa pada
siklus I dan siklus II adalah pada penggunaan sandhangan swara taling tarung dan
pepet.
Nilai yang harus dicapai siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara dalam
menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara adalah sebesar
70. Pada siklus I, hasil tes menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan
sandhangan swara menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar
66,5 atau masuk dalam kategori tidak tuntas sehingga perlu diadakan siklus II. Untuk
penelitian yang telah dilakukan pada siklus II, hasil tes menulis kata berhuruf Jawa
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yang menggunakan sandhangan swara siswa sudah menunjukkan bahwa nilai ratarata yang dicapai adalah sebesar 77,9 atau masuk dalam kategori tuntas.
Perbandingan hasil tes keterampilan menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swara pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel4. Perbandingan Nilai dan Peningkatan Keterampilan Menulis Kata
Berhuruf Jawa yang menggunakan Sandhangan Swara pada Siklus I dan Siklus
II
Nilai Rata-rata

Peningkatan

Siklus I

Siklus II

(%)

66,5

77,9

11,4

Berdasarkan rekapitulasi data hasil tes keterampilan menulis kata berhuruf
Jawa yang menggunakan sandhangan swara pada siklus I dan siklus II, sesuai pada
tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa keterampilan menulis kata berhuruf Jawa
yang menggunakan sandhangan swara siswa pada setiap siklus mengalami
peningkatan. Uraian tabel tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut.
Pada pelaksanaan siklus I, nilai rata-rata hasil tes menulis kata berhuruf Jawa
yang menggunakan sandhangan swara yang dicapai siswa sebesar 66,5 atau masuk
dalam kategori tidak tuntas karena masih di bawah KKM. Akan tetapi, setelah
dilakukan tindakan siklus II, rata-rata nilai ternyata meningkat sebesar 11, 4. Hasil tes
pada siklus II yaitu 77,9 atau masuk dalam kategori tuntas.
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Peningkatan keterampilan menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan
sandhangan swaradengan model Anommenunjukkan hasil yang cukup memuaskan.
Hal tersebut dikarenakan setelah dilakukan pembelajaran pada siklus II, nilai yang
diperoleh siswa mengalami peningkatan yaitu dari 66,5 menjadi 77,9. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Anomdapat meningkatkan
keterampilan menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara
pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara.
Hasil analisis kesalahan siswa pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 5. Analisis Kesalahan Siswa pada Siklus I

1.
2.
3.
4.

No.
Responden
R-01
R-02
R-03
R-04

5.

R-05

6.
7.

R-06
R-07

8.

R-08

9.
10.

R-09
R-10

11.
12.
13.

R-11
R-12
R-13

14.
15.

R-14
R-15

16.

R-16

17.

R-17

No.

Kesalahan Kata Siklus I
Watu

Tela
tel

Meri
bebe\

Yuyu

Wulu

Pari

Geni
gefi

Wedhi
weni\

Soto
[p to

wefi
tl

dr

[wdi
miri

[lf

[wp

b[si

mri
mri

wuru

wpu

Dara
[n ro

wul
zo
zo

[lf

sru

wsui

li
[ti
st

gr

gi

wpi

st

sr

g[oni

wf

Sioti
o
[so
[po

[pl

tefi

pir

[sr

wefi
[so
[ti
wul

wed

dr

wefi
[tul

[mri

[gsi

mri
mri
[t
[lo

[wki
wefi

[gfi

[wdi

[gsi

[we
fih

wezi

[fo
[to
st
[s
[to
[fo
[to
[fo
[to

kr
[f ro
dr

cr
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18.

R-18

19.
20.
21.
22.

R-19
R-20
R-21
R-22

23.

R-23

24.
25.

R-24
R-25

26.
27.
28.

R-26
R-27
R-28

29.
30.

R-29
R-30

31.
32.
33.
34.
35.
36.

R-31
R-32
R-33
R-34
R-35
R-36

37.
38.
39.
40.

R-37
R-38
R-39
R-40

41.
42.
43.

R-41
R-42
R-43

44.
45.

R-44
R-45

46.
47.
48.

R-46
R-47
R-48

tel

[mri
bubu

yri

[gni

[wzi

gefi

wesi

[fo
[to
st

zr
sr

wtu
[gni

[wdi

[bri

wdi

[gs

[wf

[fo
[to
[so
[ro
so to

gefi

wipi

st

pr

wfi

[ri

lru

[s
go

dr

pel[

wdi
[mri

[t
[lo
tel

wup

miri

miri

peni

[mri

tulu

[gni

[mli

[wfi
wfi

[mri
[wl

[gni

[wfi

jeni

wefi

[s
to

wefi

[t
[lo
wlu

[gn

jeeri
te
[lo

[wni

gesi

mesi

nr

[st

lri

gek

wesi

[s
to

kr

pru

gesi

tini

dno

nr

[wsi

[so
[ro

wefi

[jo
[to

weni
wutu
[mri
w[ol

wlu

mri

gini
[zsi
zuzu

weri

wefi

gefi

Pada table di atas, maka dapat dihitung persentasenya sebagai berikut:
1. Watu = 2/48 x 100%
= 4,2%
2. Tela = 14/48 x 100%

sr

wfi

dr
dr
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= 29,2%
3. Meri = 19/48 x 100%
= 39,6%
4. Yuyu = 3/48 x 100%
= 6,3%
5. Wulu = 7/48 x 100%
= 14,6%
6. Pari = 4/48 x 100%
= 8,3%
7. Geni = 26/48 x 100%
= 54,2%
8. Wedhi = 38/48 x 100%
= 79,2%
9. Soto = 26/48 x 100%
= 54,2%
10. Dara = 22/48 x 100%
= 45,8%
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kesalahan penulisan siswa
paling banyak terletak pada kata wedhi.
Kata wedhi seharusnya dituliskan dengan huruf wa (w) yang diberi
sandhangan swarapepet, dan kata dha (d) yang diberi sandhangan swarawulu
sehingga menjadi we di.
Selain salah pada penulisan huruf, pada kata tersebut juga banyak yang
menuliskan kesalahan pada sandhangan swara pepet yang ditulis dengan sandhangan
swara taling, dan sandhangan swara taling yang ditulisdengansandhangan swara
pepet. Begitu juga dengan kata-kata yang lainnya.
Tabel 6. Analisis Kesalahan Siswa pada Siklus II
No.
Kesalahan Kata Siklus II
No.
Sawo
Turu
Bolu
Baya
Loro
Sega
Kebo
Responden
[l
[sg
[k
1.
R-01
[ro
[lo

Ula

Sate
stu

Kali
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2.

R-02

3.

R-03

4.

R-04

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11

12.

R-12

13.

R-13

14.
15.
16.

R-14
R-15
R-16

17.

R-17

18.

R-18

19.
20.
21.

R-19
R-20
R-21

22.
23.

R-22
R-23

24.
25.
26.

R-24
R-25
R-26

27.
28.

R-27
R-28

29.

R-29

30.

R-30

31.

R-31

32.
33.

R-32
R-33

34.
35.
36.
37.

R-34
R-35
R-36
R-37

keg

s
[to
[k
[no
[k
[no

wd
sw

nlu

nl

lr

ny

lr

u l

ste

u l

lse

ali

yn
kezi

pl
ste

[blu

sti

b[lu

s[p

[zolu

l[
[ro
[k
[bo
ke
[zo
[kb

zy

blu

sw

[zolu

zy

zlu

zd

[zo
lu

zy

lr

[k
[bo
k
[zo
ke
[zo
kez

ste

ste

au
[lo

ste

ke
[zo
[lor

[bo
y

ste
u l

s
w[o

luru

bolu

l[o
r[o

ke
b[o

tru
[so
[ro
[k
[b
[k
[bo
[k
[bo

ste

sli
[l

sz

sua

pte

u l

ste
[mo
lu

my

[k
[mo
lul

bli

sti

ksi
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38.
39.

R-38
R-39

40.

R-40

41.

R-41

42.

R-42

43.
44.
45.

R-43
R-44
R-45

46.
47.
48.

R-46
R-47
R-48

[mo
lu
[zlu

my

[sg
[l
[ro

[k
bo
[k
[bo

s
[po
kuru

b
[no

[km

n
[ro

[sg

ste

yun

stu

al

st

[k
[bo

n
[zo

sli

Pada tabel di atas, maka dapat dihitung persentasenya sebagai berikut:
1. Sawo = 6/48 x 100%
= 12,5%
2. Turu = 13/48 x 100%
= 6,3%
3. Bolu = 12/48 x 100%
= 25%
4. Baya = 11/48 x 100%
= 22,9%
5. Loro = 10/48 x 100%
= 20,8%
6. Sega = 4/48 x 100%
= 8,3%
7. Kebo = 22/48 x 100%
= 45,8%
8. Ula
= 11/48 x 100%
= 22,9%
9. Sate = 21/48 x 100%
= 43,8%
10. Kali = 3/48 x 100%
= 6,3%
Berdasarkan data siklus II di atas, dapat diketahui bahwa pada tes siklus II ini
kesalahan penulisan terbanyak adalah pada katakebo dengan jumlah persentasenya

tni
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sebesar 45,8%. Masalah yang dihadapi pada penulisan kata tersebut hampir sama
dengan hasil tes siklus I, yaitu kesalahan pada penulisan huruf dan sandhangan swara
yang digunakan.
Kata kebo dituliskan dengan huruf ka (k) yang diberi sandhangan swara
pepet dan huruf ba (b)yang ditulis dengansandhangan swara taling tarung sehingga
menjadike [bo.
Pada siklus II, kesalahan penulisan huruf telah berkurang. Akan tetapi, untuk
kesalahan penggunaansandhangan swara pepet dansandhangan swara taling masih
banyak ditemukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa siswa belum dapat membedakan
penggunaan sandhangan swara pepet dansandhangan swara taling.

4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa Setelah Pembelajaran Menulis Kata Berhuruf
Jawa yang menggunakan Sandhangan Swaradengan Model Anom
Peningkatan perilaku siswa dalam menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swara merupakan bukti bahwa pembelajaran dengan
model Anom dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, meningkatkan pemahaman,
dan kerjasama siswa. Peningkatan keterampilan menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swaraini diikuti pula dengan perubahan perilaku siswa
pada siklus I dan siklus II.
Dari hasil nontes yang berupa observasi, wawancara, dan jurnal pada siklus I
dapat disimpulkan bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis kata
berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swaradengan model Anombelum
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memuaskan. Beberapa siswa masih menunjukan perilaku negatif. Sedangkan dari
data nontes siklus II dapat diketahui perilaku siswa terhadap penggunaan model
Anomdalam pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan
sandhangan swara menunjukkan bahwa perilaku negatif siswa berkurang dan
menjadi lebih baik.
Dari hasil nontes siklus I, yaitu observasi menunjukkan bahwa ada beberapa
siswa yang belum memperhatikan pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan ketika
guru menyampaikan materi mengenai huruf Jawa dan sandhangan swara, mulai ada
beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru. Ada yang berbicara
dengan teman yang lain, kemudian ada juga seorang siswi yang melamun, dan ada
juga siswa yang mengantuk sehingga tidak memperhatikan apa yang disampaikan
oleh guru. Maka dia akan kurang paham apabila mengerjakan instruksi yang
diberikan guru selanjutnya dan kurang menyerap apa yang disampaikan guru.
Pada saat pembentukan kelompok, beberapa kelompok cenderung kurang
aktif dalam berdiskusi dengan kelompoknya, sehingga kelompok yang dibentuk
belum begitu efektif. Kemudian ketika siswa mengerjakan tes dan menuliskannya ke
dalam huruf Jawa, siswa terkadang masih merasa kesulitan ketika menulis sehingga
melihat pekerjaan teman.
Untuk data hasil nontes siklus II, siswa sudah mulai menunjukkan perilaku
yang lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dengan siswa lebih tenang, pada siklus II
tidak siswa yang bicara sendiri dengan temannya. Perhatian mereka lebih fokus
sehingga mudah menyerap apa yang disampaikan oleh guru. Siswa yang tadinya sulit
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untuk menulis, sekarang juga dapat dengan mudah dan lancar dalam menuliskan
huruf Jawa terutama dapat menuliskan kata berhuruf Jawa yang menggunakan
sandhangan swara.
Dari hasil wawancara siklus I dan siklus II, dapat disimpulkan bahwa terjadi
perubahan perilaku ke arah positif. Siswa sangat senang dengan pembelajaranmenulis
kata

berhuruf

Jawa

yang

menggunakan

sandhangan

swaradengan

model

Anomsehinggasudah tidak merasa mengalami kesulitan dalam menulis kata berhuruf
Jawa yang menggunakansandhanganswara. Menurut mereka, strategi pembelajaran
yang

diterapkan,

yaitu

pembelajaranmenulis

menggunakansandhanganswaradengan

model

kata

berhuruf

Anomdapat

Jawa

yang

meningkatkan

keterampilan menulis huruf Jawa pada siswa. Hal itu terbukti dari pernyataan siswa
yang mengatakan bahwa mereka merasa senang karena pembelajaran terasa lebih
semangat dan manfaat yang mereka peroleh yaitu keterampilan menulis huruf Jawa
mereka meningkat.
Pengisian jurnal pada siklus I dan II, dapat disimpulkan bahwa terjadi
perubahan perilaku ke arah positif.Pada siklus I siswa masih banyak yang belum
serius dan tanggung jawab pada kelompoknya.Pada siklus II terjadi perubahan ke
arah positif. Pendapat siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara tentang
pembelajaran

menulis

kata

berhuruf

Jawa

yang

menggunakansandhanganswaradengan model Anom adalah pembelajaran yang
menyenangkan. Sedangkan manfaat yang mereka dapat setelah mengikuti
pembelajaran

menulis

kata

berhuruf

Jawa

yang
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menggunakansandhanganswaradengan model Anom tersebut adalah lebih terampil
dan lancar dalam menulis huruf Jawa.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis
kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anomtelah
berhasil meningkatkan keterampilan menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan
sandhangan swarapada siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara. Hal tersebut
disebabkan hasil tes siklus II siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara telah
melebihi KKM sebesar 77,9 atau masuk dalam kategori tuntas. Selain itu, perilaku
belajar siswa juga berubah ke arah yang positif yang diperoleh dari tindakan siklus I
dan siklus II sehingga tidak diperlukan tindakan siklus III.

BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut.
1.) Keterampilan menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara
siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara setelah mengikuti pembelajaran
menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan
model Anom mengalami peningkatan. Hasil tes siklus I menunjukkan bahwa ratarata nilai yang dicapai sebesar 66,5 atau masuk dalam kategori tidak tuntas. Pada
siklus II rata-rata nilai yang dicapai sebesar 77,9 dan termasuk dalam kategori
tuntas. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar
11,4.
2.) Perilaku siswa kelas IV SD Negeri 1 Srobyong Jepara setelah mengikuti
pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara
dengan model Anom mengalami perubahan ke arah positif. Perubahan tersebut
terlihat ketika siswa lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan adalah
sebagai berikut.
1.) Para guru Bahasa dan Sastra Jawa hendaknya agar pembelajaran dengan model
Anom(Acak Nomer) menggunakan media kartu gambar ini diterapkan sebagai
salah satu media pengajaran.
2.) Pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara
dengan model Anom (Acak Nomer) menggunakan media kartu gambar dapat
dijadikan alternatif bagi guru bidang studi lain.
3.) Peneliti lain hendaknya dapat melakukan penelitian mengenai pembelajaran
menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan
teknik lain.
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Lampiran 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RPP
SIKLUS I
Sekolah

: SD Negeri 1 Srobyong Jepara

Mata Pelajaran

: BahasaJawa

Kelas/semester

: IV/1 (Satu)

1. StandarKompetensi

: MENULIS
Mampumenulispercakapan/dialogdalamberbagairagam
bahasaJawasesuaidenganunggahungguhdanmenulishur
ufJawa.

2. KompetensiDasar

:
Menulis

kata

berhurufJawa

yang

menggunakansandhanganswara (wulu, suku, pepet,
taling, talingtarung).
3. Indikator

:
-

Dapatmenuliskansandhanganswaradenganbenar.

99

-

Dapatmenuliskankata

berhurufJawayang

menggunakansandhanganswaradenganbaikdanbena
r.

4. TujuanPembelajaran :
-

Siswadapatmenuliskansandhanganswaradenganben
ar.

-

Siswadapatmenuliskankata

berhurufJawayang

menggunakansandhanganswaradenganbaikdanbena
r.
5. Materi

: Menulis kata berhurufJawa

6. MetodePembelajaran :
-

Demonstrasi

-

Model Anom

-

Diskusikelompok

-

Penugasan

7. Langkah-langkahKegiatanPembelajaran
a. KegiatanAwal
-

Guru bertanyajawabdengansiswatentanghurufJawa.

-

Guru

menjelaskantujuanpembelajaransertamanfaat

akandiperolehsetelahmengikutikegiatanpembelajarantersebut.
b. KegiatanInti

yang
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-

Guru memberikan materi tentang huruf Jawa dan sandhangan
swara.

-

Guru menerangkan mengenai model Anom.

-

Guru meminta siswa untuk berhitung satu sampai delapan secara
berurutan sampai siswa terakhir, sehingga nantinya terbentuk
enam kelompok.

-

Guru menginstruksikan kepada siswa yang bernomor sama untuk
membentuk kelompok.

-

Guru menjelaskan cara membaca kartu gambar yang kemudian
harus didiskusikan oleh masing-masing kelompok untuk dituliskan
dengan huruf Jawa.

-

Guru memperlihatkan gambar pertama.

-

Guru menunjuk salah satu nomor dari kelompok dengan cara
mengacak nomor atau dalam bahasa Jawa acak nomer (model
Anom) dari salah satu kelompok untuk maju ke depan menuliskan
ke dalam huruf Jawa (begitu seterusnya).

-

Setelah masing-masing kelompok sudah mencukupi untuk
perwakilan maju ke depan dan dirasa cukup, guru meminta siswa
untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.

-

Guru membagikan beberapa gambar kepada tiap siswa untuk
dituliskan dengan huruf Jawa yang menggunakan sandhangan
swara di selembar kertas.
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-

Proses tersebut dilakukan selama 20 menit.

-

Setelah selesai, hasil pekerjaan siswa tersebut diserahkan kepada
guru.

c. KegiatanAkhir
-

Guru dan siswa bertanya jawab tentang perasaan siswa ketika
kegiatan

pembelajaran

menulishurufJawa

yang

menggunakansandhanganswaradengan model Anomberlangsung.
-

Guru dan siswa bertanya jawab tentang kesulitan yang dialami
siswa ketika kegiatan pembelajaran berlangsung.

-

Guru memberikan semangat agar siswa terus berlatih menulis
huruf Jawa.

-

Guru membagikan lembar jurnal kepada siswa.

8. Media

: KartuGambar

9. Penilaian

:

a. Teknik

: Penugasan

b. Bentuk instrumen

: Tes

c. Soal

: Gambar ing ngisor iki tulisen nganggo aksara

Jawa!
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Jepara, ........................ 2013
Guru Kelas,

Peneliti,

Isnu Khanifah, A. Ma
NIP. 197905282010012014

Marliana Dyah Cahyani
NIM. 2102408075
Mengetahui,
KepalaSekolah,

Hj. Titik Susilawati, S.Pd
NIP.196109121980122002
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RPP
SIKLUS II
Sekolah

: SD Negeri 1 Srobyong Jepara

Mata Pelajaran

: BahasaJawa

Kelas/semester

: IV/1 (Satu)

10. StandarKompetensi

: MENULIS
Mampumenulispercakapan/dialogdalamberbagairagam
bahasaJawasesuaidenganunggahungguhdanmenulishur
ufJawa.

11. KompetensiDasar

:
Menulis

kata

berhurufJawa

yang

menggunakansandhanganswara (wulu, suku, pepet,
taling, talingtarung).
12. Indikator

:
-

Dapatmenuliskansandhanganswaradenganbenar.

-

Dapatmenuliskankata

berhurufJawayang

menggunakansandhanganswaradenganbaikdanbena
r.
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13. TujuanPembelajaran :
-

Siswadapatmenuliskansandhanganswaradenganben
ar.

-

Siswadapatmenuliskankata

berhurufJawayang

menggunakansandhanganswaradenganbaikdanbena
r.
14. Materi

: Menulis kata berhurufJawa

15. MetodePembelajaran :
-

Demonstrasi

-

Model Anom

-

Diskusikelompok

-

Penugasan

16. Langkah-langkahKegiatanPembelajaran
a. KegiatanAwal
-

Guru bertanyajawabdengansiswatentanghurufJawa.

-

Guru

menjelaskantujuanpembelajaransertamanfaat

yang

akandiperolehsetelahmengikutikegiatanpembelajarantersebut.
b. KegiatanInti
-

Guru memberikan materi tentang huruf Jawa dan sandhangan
swara.

-

Guru menerangkan mengenai model Anom.

-

Guru bertanya tentang kesulitan yang dialami siswa.
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-

Guru meminta siswa untuk berhitung satu sampai delapan secara
berurutan sampai siswa terakhir, sehingga nantinya terbentuk
enam kelompok.

-

Guru menginstruksikan kepada siswa yang bernomor sama untuk
membentuk kelompok.

-

Guru menjelaskan cara membaca kartu gambar yang kemudian
harus didiskusikan oleh masing-masing kelompok untuk dituliskan
dengan huruf Jawa.

-

Guru memperlihatkan gambar pertama.

-

Guru menunjuk salah satu nomor dari kelompok dengan cara
mengacak nomor atau dalam bahasa Jawa acak nomer (model
Anom) dari salah satu kelompok untuk maju ke depan menuliskan
ke dalam huruf Jawa (begitu seterusnya).

-

Setelah masing-masing kelompok sudah mencukupi untuk
perwakilan maju ke depan dan dirasa cukup, guru meminta siswa
untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.

-

Guru membagikan beberapa gambar yang sudah terdapat kata di
dalamnya kepada tiap siswa untuk dituliskan dengan huruf Jawa
yang menggunakan sandhangan swara di selembar kertas.

-

Proses tersebut dilakukan selama 20 menit.

-

Setelah selesai, hasil pekerjaan siswa tersebut diserahkan kepada
guru.
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c. KegiatanAkhir
-

Guru dan siswa bertanya jawab tentang perasaan siswa ketika
kegiatan

pembelajaran

menulishurufJawa

yang

menggunakansandhanganswaradengan model Anomberlangsung.
-

Guru dan siswa bertanya jawab tentang kesulitan yang dialami
siswa ketika kegiatan pembelajaran berlangsung.

-

Guru memberikan semangat agar siswa terus berlatih menulis
huruf Jawa.

-

Guru membagikan lembar jurnal kepada siswa.

17. Media

: KartuGambar

18. Penilaian

:

a. Teknik

: Penugasan

b. Bentuk instrumen

: Tes

c. Soal

: Gambar ing ngisor iki tulisen nganggo aksara

Jawa!
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Jepara, ........................ 2013
Guru Kelas,

Peneliti,

Isnu Khanifah, A. Ma
NIP. 197905282010012014

Marliana Dyah Cahyani
NIM. 2102408075
Mengetahui,
KepalaSekolah,

Hj. Titik Susilawati, S.Pd
NIP.196109121980122002
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Lampiran 3
PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I DAN SIKLUS II
Hari/tanggal

:

Mata Pelajaran

:

Kelas

:
No.

Aspek yang diamati

1.

Dalam pembelajaran siswa
mendengarkan penjelasan guru
dengan penuh perhatian.

2.

Siswa aktif bertanya jawab ketika
kegiatan pembelajaran berlangsung.

3.

Siswa sungguh-sungguh dalam
mengerjakan tugas.

4.

Siswa berbicara sendiri ketika
pembelajaran berlangsung.

5.

Siswa melamun dan mengantuk pada
saat pembelajaran.

6.

Siswa mengganggu teman.

Jumlah

Pesentase
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Lampiran 4
HASIL OBSERVASI SIKLUS I
Hari/tanggal

: Sabtu, 25 Mei 2013

Mata Pelajaran

: Bahasa Jawa

Kelas

: IV
No.

Aspek yang diamati

Jumlah

Pesentase

1.

Dalam pembelajaran siswa
mendengarkan penjelasan guru
dengan penuh perhatian.

19

39,58%

2.

Siswa aktif bertanya jawab ketika
kegiatan pembelajaran berlangsung.

2

4,17 %

3.

Siswa sungguh-sungguh dalam
mengerjakan tugas.

13

27,08%

4.

Siswa berbicara sendiri ketika
pembelajaran berlangsung.

5

10,42%

5.

Siswa melamun dan mengantuk pada
saat pembelajaran.

6

12,5%

6.

Siswa mengganggu teman.

3

6,25%
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Lampiran 5
HASIL OBSERVASI SIKLUS II
Hari/tanggal

: Senin, 3 Juni 2013

Mata Pelajaran

: Bahasa Jawa

Kelas

: IV
No.

Aspek yang diamati

Jumlah

Pesentase

1.

Dalam pembelajaran siswa
mendengarkan penjelasan guru
dengan penuh perhatian.

23

47,92%

2.

Siswa aktif bertanya jawab ketika
kegiatan pembelajaran berlangsung.

3

6,25 %

3.

Siswa sungguh-sungguh dalam
mengerjakan tugas.

19

39,58%

4.

Siswa berbicara sendiri ketika
pembelajaran berlangsung.

2

4.17%

5.

Siswa melamun dan mengantuk pada
saat pembelajaran.

1

2.08%

6.

Siswa mengganggu teman.

0

0%
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Lampiran 6
PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS I DAN SIKLUS II

1. Apakah penjelasan guru mengenai materi pembelajaran menulis huruf Jawa
mudah dipahami?
2. Apakah anda tertarik dengan pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swara dengan model Anom?
3. Kesulitan apa yang anda hadapi ketika mengikuti pembelajaran menulis kata
berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom?
4. Manfaat apa yang anda peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis kata
berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom?
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Lampiran 7
HASIL WAWANCARA SISWA SIKLUS I

Nama: 1. Aurellya Febrina Listi D. (Nilai Tinggi)
2. Ilham Jaya Kusuma

(Nilai Sedang)

3. Wika Nurul An Nisa

(Nilai Rendah)

No

Pertanyaan

Jawaban

1.

Apakah penjelasan guru mengenai materi

1. Mudah dipahami
2. Cukup mudah dipahami
3. Kurang paham

pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa
mudah dipahami
2.

Apakah anda tertarik dengan pembelajaran
menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan
sandhangan swara dengan model Anom?

3.

Kesulitan

apa

yang

anda

hadapi

ketika

mengikuti pembelajaran menulis kata berhuruf

1. Sangat tertarik dan
senang
2. Tertarik
3. Tertarik tapi ada yang
tidak bisa
1. Tidak ada kesulitan
2. Belum bisa membedakan
vokal
3. Sulit untuk menulis

Jawa yang menggunakan sandhangan swara
dengan model Anom?
4.

Manfaat

apa

yang

anda

peroleh

setelah

mengikuti pembelajaran menulis kata berhuruf
Jawa yang menggunakan sandhangan swara
dengan model Anom?

1. Lebih
terampil
dan
lancar menulis
2. Bisa menulis dengan
baik
3. Membantu, karena dapat
sedikit lancar menulis
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Lampiran 8
HASIL WAWANCARA SISWA SIKLUS II

Nama: 1. Aurellya Febrina Listi D.
2. Ilham Jaya Kusuma
3. Wika Nurul An Nisa
No
1.

Pertanyaan
Apakah

penjelasan

guru

Jawaban
mengenai

materi

pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa mudah

4. Mudah dipahami
5. Mudah dipahami
6. Mudah dipahami

dipahami?
2.

Apakah anda tertarik dengan pembelajaran menulis
kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan
swara dengan model Anom?

3.

Kesulitan apa yang anda hadapi ketika mengikuti
pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swara dengan model

4.Sangat tertarik dan
senang
5. Tertarik dan cukup
senang
6. Tertarik
4. Tidak ada kesulitan
5.Sudah tidak begitu sulit
6. Sudah tidak menemui
kesulitan

Anom?
4.

Manfaat apa yang anda peroleh setelah mengikuti
pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swara dengan model
Anom?

4. Lebih terampil dan
lancar menulis
5. Bisa menulis dengan
baik dan lancar
6. Sudah dapat menulis
dengan baik
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Lampiran 9
LEMBAR JURNAL SISWA SIKLUS I DAN SIKLUS II
Nama

:

Kelas

:

No Absen

:

Hari/tanggal

:

1. Apakah Anda tertarik terhadap pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa
yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom?
2. Apakah pendapat Anda mengenai pembelajaran menulis kata berhuruf
Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom?
3. Apa manfaat yang Anda peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis
kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model
Anom?
4. Bagaimanakahkesan Anda terhadap pembelajaran menulis kata berhuruf
Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom?
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Lampiran 12
LEMBAR JURNAL GURU SIKLUS I DAN SIKLUS II

1. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swara dengan model Anom?
2. Bagaimana keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis kata
berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom?
3. Bagaimana keaktifan siswa ketika mengikuti prmbelajaran menulis kata berhuruf
Jawa yang menggunakan sandhangan swara dengan model Anom?
4. Bagaimana situasi kelas saat pembelajaran menulis kata berhuruf Jawa yang
menggunakan sandhangan swara dengan model Anom?
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Lampiran 15
Hasil Prasiklus
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Subjek
Penelitian
R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29
R-30
R-31
R-32
R-33
R-34
R-35

L

P

L
L
L
P
L
L
P
L
P
L
P
L
L
L
L
P
P
L
P
L
L
L
L
P
P
L
L
L
L
P
P
L
L
L
P

Nilai
50
70
70
60
40
40
60
50
90
80
50
80
50
70
60
50
70
60
50
90
70
70
70
60
90
40
60
50
70
60
60
70
70
80
90
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

R-36
R-37
R-38
R-39
R-40
R-41
R-42
R-43
R-44
R-45
R-46
R-47
R-48

P
L
P
L
L
P
P
P
P
P
L
P
L

80
40
100
50
40
70
80
70
80
70
80
100
70
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Lampiran 16
Hasil Tes Menulis Kata Berhuruf Jawa Siklus I
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Subjek
Penelitian
R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29
R-30
R-31
R-32
R-33
R-34
R-35

L

P

L
L
L
P
L
L
P
L
P
L
P
L
L
L
L
P
P
L
P
L
L
L
L
P
P
L
L
L
L
P
P
L
L
L
P

Nilai
40
80
80
40
20
50
60
50
90
90
70
90
40
60
50
60
70
40
40
90
80
70
70
50
90
40
70
60
60
70
70
70
90
100
100
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

R-36
R-37
R-38
R-39
R-40
R-41
R-42
R-43
R-44
R-45
R-46
R-47
R-48

P
L
P
L
L
P
P
P
P
P
L
P
L

90
60
100
60
30
80
40
60
70
60
70
100
70
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Lampiran 17
Hasil Tes Menulis Kata Berhuruf Jawa Siklus II
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Subjek
Penelitian
R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29
R-30
R-31
R-32
R-33
R-34
R-35

L

P

L
L
L
P
L
L
P
L
P
L
P
L
L
L
L
P
P
L
P
L
L
L
L
P
P
L
L
L
L
P
P
L
L
L
P

Nilai
60
70
90
70
40
50
80
90
100
80
80
80
60
70
100
70
90
70
50
100
70
90
80
80
100
40
70
60
80
90
90
90
70
90
100
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

R-36
R-37
R-38
R-39
R-40
R-41
R-42
R-43
R-44
R-45
R-46
R-47
R-48

P
L
P
L
L
P
P
P
P
P
L
P
L

100
60
100
60
60
80
40
100
80
80
100
100
80
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SoalTesMenulis

Kata

Menulis

Kata

BerhurufJawa

MenggunakanSandhanganSwaraSiklus I
Gambar ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa!

1.

2.

yang

129

3.

4.

130

5.

6.
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7.
8.
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9.

10.
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Kunci Jawaban Tes Menulis Kata Berhuruf Jawa yang menggunakan
SandhanganSwaraSiklus I
1. Watu
2. Tela
3. Meri
4. Yuyu
5. Wulu
6. Pari
7. Geni
8. Wedhi
9. Soto
10. Dara

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

w tu
[t l
me ri
yu yu
wu lu
p ri
ge ni
we di
[so [to
f r
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SoalTesMenulis

Kata

Menulis

Kata

ndhanganS
SwaraSiklus II
MenggunakanSan
G
Gambar
ing
g ngisor iki tulisen nganggo aksaraa Jawa!

1.
saawo

2.
t
turu

B
BerhurufJaw
wa

yang
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3.
bolu

4.

baya

136

5.
loro

6.
sega
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7.

kebo

8.

ula
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9.

sate

10.

kali
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Kunci Jawaban Tes Menulis Kata Berhuruf Jawa yang Menggunakan
SandhanganSwaraSiklus II
11) Sawo
12) Turu
13) Bolu
14) Baya
15) Loro
16) Sega
17) Kebo
18) Ula
19) Sate
20) Kali

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

s [wo
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[bo lu
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