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ABSTRAK 

 

Rahmawati, Laspitarini. 2015. Peningkatan Hasil Belajar Membaca Aksara Jawa 

Nglegena Melalui Strategi Index Card Match pada Siswa Kelas III SD 

Negeri 1 Kedawung Kabupaten Banjarnegara. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Suwandi, M.Pd. 

Kata Kunci: Aksara Jawa Nglegena, Hasil Belajar, Index Card Match, Strategi 

Pembelajaran 

 
Hasil belajar membaca aksara Jawa nglegena kelas III SD Negeri 1 

Kedawung, pada semester ganjil tahun ajaran 2014/2015 masih rendah. Hal 
tersebut disebabkan siswa cenderung pasif dalam pembelajaran. Dalam proses 
pembelajaran guru lebih mendominasi dengan metode ceramah. Peserta didik 
lebih banyak duduk diam pada saat proses pembelajaran sehingga mudah merasa 
bosan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, guru perlu mengganti strategi 
pembelajaran yang digunakan. Guru perlu menggunakan strategi pembelajaran 
yang menitikberatkan pada keaktifan siswa (active learning). Untuk dapat 
membaca aksara Jawa nglegena dengan benar siswa perlu mendapat banyak 
contoh kata/kalimat berhuruf Jawa. Selain itu, siswa juga perlu berinteraksi dan 
berdiskusi dengan siswa lain, untuk menambah wawasan dan pengetahuan. 
Apabila hal tersebut dilakukan maka akan membuat pembelajaran lebih 
menyenangkan, tidak membosankan dan bermakna bagi siswa. Berdasarkan 
permasalahan yang terjadi, maka peneliti menggunakan strategi Index Card Match 
untuk meningkatkan performansi guru, aktifitas, dan hasil belajar membaca aksara 
Jawa nglegena pada siswa kelas III SD Negeri 1 Kedawung. 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tindakan kelas 
kolaboratif. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas III SD Negeri 1 Kedawung, 
tahun ajaran 2014/2105 yang berjumlah 24 orang. Penelitian dilaksanakan dalam 
dua siklus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tes dan non tes. Indikator keberhasilan penelitian ini yaitu  skor performansi guru 
minimal B (71), persentase keaktifan peserta didik minimal 75%, dan rata-rata 
hasil belajar siswa minimal 64, dengan persentase ketuntasan klasikal 80%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I nilai performansi guru 
73,93 (B). Persentase keaktifan siswa sebesar 77,23%, dan rata-rata nilai hasil 
belajar siswa 74,37, dengan ketuntasan klasikal 70,83%. Pada siklus II nilai 
performansi guru 86,93 (A). Persentase keaktifan siswa 81,69%, dan rata-rata 
nilai hasil belajar siswa 79,17, dengan ketuntasan klasikal 91,67%. Hal tersebut 
menunjukkan adanya peningkatan pada siklus II. Berdasarkan hasil yang 
diperoleh dapat disimbulkan bahwa strategi Index Card Match dapat 
meningkatkan performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa. Guru 
hendaknya selalu berusaha melakukan inovasi untuk memilih strategi 
pembelajaran yang digunakan. Sekolah hendaknya memberikan dukungan dan 
fasilitas kepada guru, agar guru dapat berinovasi dan berkreativitas dalam 
kegiatan pembelajaran.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian pendahuluan, peneliti akan mengemukakan latar belakang 

masalah, permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, pemecahan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar 

belakang masalah mengemukakan hal-hal atau masalah yang melatarbelakangi 

penelitian ini akan dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah maka timbul 

suatu permasalahan, yaitu sesuatu yang memicu kurang maksimalnya 

pembelajaran. Masalah yang terjadi selanjutnya diidentifikasi, dibatasi, 

dirumuskan, dan dipecahkan. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian tindakan 

penelitian. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan dan manfaat bagi pihak 

yang terkait. Pihak-pihak tersebut antara lain siswa, guru, dan sekolah. Penjelasan 

selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia pada hakikatnya membutuhkan pendidikan, baik 

pendidikan informal, formal maupun pendidikan non formal. Melalui pendidikan, 

manusia dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, mengembangkan 

kemampuan, sikap dan tingkah laku. Undang–Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 1 

ayat 1 menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
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akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Berdasarkan pengertian pendidikan di atas, pendidikan dapat 

disimpulkan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memudahkan orang 

lain mencapai tujuan tertentu. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan 

dituntut untuk mampu melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti 

yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. 

Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010, 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan kurikulum mata pelajaran muatan 

lokal (bahasa Jawa). Mata pelajaran muatan lokal (bahasa Jawa) wajib 

dilaksanakan oleh semua jenjang sekolah di Provinsi Jawa Tengah.  Mata 

pelajaran bahasa Jawa sebagai muatan lokal di semua jenjang sekolah, bertujuan 

untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa tentang 

kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa merupakan salah satu unsur budaya nasional 

yang wajib dilestarikan keberadaannya.  

Kurikulum sebagai salah satu alat memiliki peranan penting dalam 

pencapaian tujuan pendidikan, telah mengalami berbagai perubahan. Undang–

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan 

“Kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu”. Kurikulum yang digunakan saat ini yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, 
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Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) memutuskan kurikulum untuk 

SD/MI memuat 8 mata pelajaran yang terdiri dari; Pendidikan Agama, Pendidikan 

Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Keterampilan, Pendidikan Jasmani, Olah 

raga dan Kesehatan, ditambah dengan Muatan Lokal dan Pengembangan Diri. 

Pembelajaran bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal di sekolah, memuat 

dua aspek yang harus dikuasai oleh siswa yaitu aspek kemampuan berbahasa dan 

aspek kemampuan bersastra. Setiap aspek meliputi empat keterampilan, yaitu 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Membaca menurut Soedarsono 

(2000) dalam Tukan (2007: 9) yaitu “Suatu aktivitas yang kompleks dengan 

mengarahkan sejumlah tindakan yang terpisah-pisah”. Sejumlah tindakan tersebut 

mencakup pengertian dan khayalan, mengamati dan mengingat. Salah satu 

keterampilan membaca yang harus dikuasai oleh siswa di dalam mata pelajaran 

bahasa Jawa adalah membaca aksara Jawa. 

Berdasarkan Kurikulum Muatan Lokal Jawa Tengah, membaca aksara 

Jawa nglegena merupakan salah satu standar kompetensi yang harus dimiliki 

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

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

Nglegena disebut juga aksara Jawa utuh. Hadiwirodarsono (2010: 5) Aksara Jawa 

nglegena adalah aksara Jawa yang belum mendapat „sandhangan‟ atau belum 

diberi sandhangan. Bentuk aksara Jawa dikenal dengan bentuk ngetumbar/tumbar. 

Menurut Trimo (2011: 31) aksara Jawa nglegena berjumlah 20, yaitu a, n, c, 
r, k, f, t, s, w, l, p, d, j, y, v, m, g, b, q, z. 
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Pembelajaran bahasa Jawa yang dilakukan di Sekolah Dasar, sering 

mengalami berbagai macam kendala. Salah satu kendalanya yaitu sulitnya siswa 

untuk membaca aksara Jawa nglegena. Hal ini ditunjukkan dengan masih 

banyaknya siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada 

materi membaca aksara Jawa nglegena. Gaya mengajar guru yang monoton, 

menjadikan siswa bosan dan tidak aktif pada saat pembelajaran. Hal tersebut  

merupakan salah satu faktor penyebab masih banyaknya siswa yang belum 

mencapai KKM pada materi membaca aksara Jawa nglegena. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ari Sudarti guru kelas III SDN 

1 Kedawung, diketahui bahwa pada semester 1, tahun ajaran 2014/2015 terdapat 

ketidaktuntasan klasikal sebanyak 63,16%. Artinya, dari jumlah siswa 24, hanya 8 

siswa yang memenuhi KKM (≥ 64). Guru kelas III di SDN 1 Kedawung jarang 

menggunakan model atau strategi pembelajaran yang inovatif dalam kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan, termasuk pada materi membaca aksara Jawa 

nglegena. Hal ini yang menyebabkan siswa kurang aktif dan antusias dalam 

pembelajaran. Siswa mudah merasa bosan, sehingga berdampak pada rendahnya 

hasil belajar siswa kelas III SDN 1 Kedawung pada mata pelajaran bahasa Jawa, 

materi aksara Jawa nglegena. 

Berdasarkan diskusi peneliti dengan guru kelas III SDN 1 Kedawung, 

ditentukan alternatif pemecahan masalah yang bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar membaca aksara Jawa 

nglegena. Tujuan tersebut dicapai melalui penerapan strategi Index Card Match 

(ICM). ICM merupakan strategi pembelajaran aktif yang cocok digunakan untuk 

mengulang materi yang sudah pernah dibelajarkan atau materi yang belum pernah 
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dibelajarkan. Strategi ini memungkinkan siswa untuk berpasangan dan memberi 

pertanyaan kuis kepada temannya. Dengan digunakannya strategi Index Card 

Match diharapkan keaktifan siswa dalam pembelajaran akan meningkat sehingga 

hasil belajar siswa dalam materi membaca aksara Jawa nglegena juga akan 

meningkat. 

Penggunaan strategi Index Card Match dalam pembelajaran telah diteliti 

keefektifannya pada beberapa penelitian. Penelitian tersebut dilakukan oleh 

Huriyah (2013), Mustofa (2013), dan Asmadi (2010). Penelitian yang pertama 

dilakukan oleh Huriyah (2013) dengan judul, “Penerapan Strategi Pembelajaran 

Aktif Tipe ICM untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar”. Penelitian 

kedua dilakukan oleh Mustofa (2013) dengan judul “The Use of Index Card 

Match Collaborated with Group Discussion to Improve Students’ Reading 

Comprehension of Recount Text”. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Asmadi 

(2010) dengan judul “Peningkatan Prestasi Belajar Koloid Melalui Penerapan 

Strategi Pembelajaran Aktif Index Card Match pada Siswa SMAN 2 Siak Hulu-

Riau”. Berdasarkan hasil ketiga penelitian tersebut, penggunaan strategi Index 

Card Match efektif digunakan dalam perbaikan pembelajaran.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti 

memilih judul penelitian “Peningkatan Hasil Belajar Membaca Aksara Jawa 

Nglegena Melalui Strategi Index Card Match pada Siswa Kelas III SD Negeri 1 

Kedawung Kabupaten Banjarnegara”. Diharapkan melalui strategi Index Card 

Match dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Jawa, materi membaca 

aksara jawa nglegena pada siswa kelas III SDN 1 Kedawung. 
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1.2 Permasalahan 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada guru kelas 

III SDN 1 Kedawung, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, siswa 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Jawa khususnya pada materi 

membaca aksara Jawa nglegena. Hal ini dibuktikan dari hasil belajar siswa kelas 

III yang masih rendah (banyak siswa yang belum mencapai KKM). Dari jumlah 

siswa 24 hanya 8 siswa yang sudah mencapai KKM.  Rata-rata kelas juga di 

bawah KKM, yaitu rata-rata kelas 60,95 sedangkan KKM untuk mata pelajaran 

bahasa Jawa adalah 64. Salah satu faktor penyebab dari banyaknya siswa yang 

belum tuntas yaitu karena guru belum menggunakan strategi pembelajaran yang 

inovatif. Pembelajaran di kelas III, SDN 1 Kedawung masih berpusat pada guru. 

Semua informasi diberikan oleh guru, siswa jarang dilibatkan langsung dalam 

pencarian informasi, sehingga siswa kurang mendapatkan pengalaman langsung.  

Ketidakmampuan siswa dalam membaca aksara Jawa nglegena dengan 

tepat, dapat berlanjut hingga dewasa apabila tidak segera dilakukan perbaikan 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebaiknya memilih strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik siswa dan cocok diterapkan pada materi 

membaca aksara Jawa nglegena. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah yang mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa di SD Negeri 1 

Kedawung, Kabupaten Banjarnegara. Masalah-masalah dalam pembelajaran 
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membaca aksara Jawa nglegena, meliputi pembelajaran berpusat pada guru, siswa 

pasif dalam mengikuti pembelajaran, hasil belajar siswa rendah, dan guru belum 

pernah menerapkan strategi pembelajaran Index Card Match. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor belajar. Menurut 

Sutikno (2013: 16) faktor yang mempengaruhi proses belajar terdiri atas faktor 

yang datang dari dalam diri individu yang belajar (internal), faktor yang berasal 

dari luar (eksternal) maupun gabungan dari kedua faktor tersebut. Faktor internal 

meliputi  (1) Faktor jasmaniah, yang terdiri dari faktor kesehatan, dan cacat tubuh; 

(2) Faktor psikologis, yang terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan; (3) Faktor kelelahan. Faktor eksternal meliputi (1) 

Faktor keluarga, yang terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi antaranggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan 

latar belakang kebudayaan; (2) Faktor sekolah, yang terdiri dari metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar, dan tugas rumah; (3) faktor masyarakat, terdiri dari kegiatan siswa 

dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan 

bermasyarakat. 

Menurut Suryabrata (2012: 233) faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu faktor-faktor yang berasal 

dari luar diri pelajar dan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar. Faktor-

faktor yang berasal dari luar diri pelajar dapat digolongkan menjadi faktor-faktor 

nonsosial dan faktor-faktor sosial. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 
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pelajar dapat digolongkan menjadi faktor-faktor fisiologis dan faktor-faktor 

psikologis. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor internal, faktor eksternal 

maupun gabungan dari kedua faktor tersebut. Faktor internal salah satunya yakni 

minat. Menurut Slameto (2010: 180) “Minat adalah suatu rasa lebih suka dan  rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”. Minat belajar 

siswa berhubungan dengan faktor ekternal yakni Strategi pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Cropper (1998) dalam Hamruni (2013:3) menjelaskan 

“Strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.” Faktor internal dan 

faktor eksternal tersebut harus diperhatikan guru ketika sedang melakukan 

pembelajaran, agar pembelajaran yang dilakukan menjadi bermakna bagi siswa. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka peneliti perlu membatasi 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Pembatasan masalah ini bertujuan 

agar pembahasan tidak terlalu luas. Penelitian yang akan dilakukan memfokuskan 

pada strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. 

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan strategi 

pembelajaran yang digunakan dalam penelitian, yaitu strategi Index Card Match. 

Strategi Index Card Match diterapkan untuk memperbaiki performansi guru. Hal 

ini akan berdampak positif terhadap aktivitas belajar siswa yang nantinya akan 
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berpengaruh pula terhadap hasil belajar siswa. Pada penelitian ini akan dibahas 

apakah melalui strategi Index Card Match dapat mengatasi permasalahan yang 

terjadi di kelas III SD Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Banjarnegara. 

Ada tidaknya pengaruh penerapan strategi Index Card Match terhadap 

aktivitas dan hasil belajar siswa dapat diketahui melalui teknik tes dan non tes. 

Data aktivitas belajar siswa diperoleh melalui teknik non tes, yaitu pengamatan. 

Data hasil belajar pada penelitian ini diketahui melalui tindakan tes formatif pada 

siswa kelas III SD Negeri 1 Kedawung. Jenis tes yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu tes lisan. Tes lisan digunakan untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam membaca aksara Jawa nglegena. 

 

1.5 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah rincian tentang masalah atau persoalan yang 

perlu dipecahkan dalam penelitian. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang 

perlu dijawab dengan penelitian. Rumusan masalah dirumuskan setelah masalah 

dapat teridentifikasi. Rumusan masalah dirumuskan ke dalam kalimat tanya. 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Bagaimana peningkatan performansi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran Bahasa Jawa dengan menggunakan strategi Index Card Match 

di kelas III SD Negeri 1 Kedawung Kabupaten Banjarnegara? 

(2) Apakah penggunaan strategi Index Card Match dapat  meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran Bahasa Jawa materi membaca aksara 
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Jawa nglegena di kelas III SD Negeri 1 Kedawung Kabupaten 

Banjarnegara?  

(3) Apakah penggunaan strategi Index Card Match dapat meningkatkan hasil 

belajar membaca aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III SDN 1 

Kedawung, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara? 

 

1.6 Pemecahan Masalah 

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini berasal dari guru dan 

siswa. Permasalahan yang berasal dari guru yaitu guru belum menggunakan 

strategi pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang berlangsung di kelas III 

SD Negeri 1 Kedawung masih berpusat pada guru. Dalam proses kegiatan belajar 

mengajar siswa hanya memperhatikan penjelasan guru, mencatat hal-hal yang 

penting, dan kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Aktivitas 

siswa dalam pembelajaran sangat kurang. Kurangnya aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Permasalahan yang 

berasal dari siswa yaitu masih banyaknya siswa yang belum mencapai KKM pada 

materi membaca aksara Jawa nglegena. Sebagian besar siswa kelas III SD Negeri 

1 Kedawung belum dapat membedakan aksara Jawa yang satu dengan aksara 

Jawa yang lain. Rendahnya pemahaman siswa terhadap aksara Jawa nglegena 

berpengaruh terhadap keterampilan membaca aksara Jawa nglegena. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di SDN 1 Kedawung, maka 

peneliti bermaksud mengadakan Penelitian Tindakan Kelas dalam rangka 

pemecahan masalah yang terjadi. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan 

dalam 2 siklus. Penelitian yang dilakukan difokuskan pada penggunaan strategi 



11 
 

 

 

Index Card Match  pada pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena di kelas III 

SDN 1 Kedawung, Kabupaten Banjarnegara. Melalui penerapan strategi Index 

Card Match  ini diharapkan siswa akan lebih aktif, senang, dan termotivasi dalam 

pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena, sehingga hasil belajar akan 

meningkat. 

 

1.7 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan, mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 

Pada penelitian ini, terdapat dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum yaitu tujuan yang bersifat umum, secara luas dan 

menyeluruh. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Jawa di kelas III SD Negeri 1 Kedawung, Kecamatan 

Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Kualitas pembelajaran meliputi aktivitas dan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Jawa. 

Tujuan khusus merupakan tujuan yang lebih spesifik atau khusus pada 

bagian tertentu. Tujuan khusus pada penelitian tindakan kelas ini, berfokus pada 

satu kompetensi dasar, yaitu membaca aksara Jawa nglegena. Oleh karena itu 

tujuan khusus penelitian ini meliputi: (1) memperoleh data hasil performansi guru 

dalam pembelajaran materi membaca aksara Jawa nglegena  pada siswa kelas III 

SD Negeri 1 Kedawung  melalui strategi Index Card Match. (2) meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran materi membaca aksara Jawa nglegena 

melalui strategi Index Card Match di kelas III SD Negeri 1 Kedawung, (3) 

meningkatkan hasil belajar  siswa dalam materi membaca aksara Jawa nglegena 

melalui strategi Index Card Match di kelas III SD Negeri 1 Kedawung. 
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1.8 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun 

praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

referensi di bidang pendidikan, khususnya tentang inovasi strategi pembelajaran 

membaca aksara Jawa nglegena. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi 

bahan informasi tentang strategi Index Card Match dalam pembelajaran bahasa 

Jawa materi membaca aksara Jawa nglegena. Penelitian ini juga dapat dijadikan 

bahan kajian empiris atau acuan bagi penelitian lanjut yang lebih luas dan 

mendalam. 

Manfaat merupakan sesuatu yang diperoleh dari pelaksanaan suatu 

kegiatan. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu kegiatan yang dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat. Manfaat praktis yang 

didapatkan melalui  penelitian ini antara lain bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, 

dan bagi peneliti. Manfaat penelitian ini bagi guru antara lain menambah 

pengetahuan dan pengalaman guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar menggunakan strategi Index Card Match. Selain itu, penelitian ini 

memotivasi guru untuk menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif. 

Selain bagi guru, penelitian ini juga bermanfaat bagi siswa. Manfaat bagi 

siswa antara lain meningkatkan pemahaman siswa kelas III SD Negeri 1 

Kedawung pada materi membaca aksara Jawa nglegena. Penelitian ini juga dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri 1 Kedawung 

dalam materi membaca aksara Jawa nglegena. Keaktifan siswa dapat diamati pada 



13 
 

 

 

setiap kegiatan pembelajaran, sedangkan hasil belajar dapat diketahui berdasarkan 

nilai siswa pada tes formatif yang dilakukan. 

Manfaat penelitian bagi sekolah yaitu meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Jawa di SD. Pembelajaran materi membaca aksara Jawa 

nglegena hendaknya dilaksanakan dengan strategi pembelajaran aktif, salah 

satunya Index Card Match. Peneran model ini diharapkan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Selain untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi yang positif 

kepada sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.  

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu menambah wawasan dalam 

menerapkan strategi Index Card Match dalam pembelajaran materi membaca 

aksara Jawa nglegena mata pelajaran Bahasa Jawa. Selain menambah wawasan, 

penelitian ini juga menambah keterampilan peneliti dalam menerapkan strategi 

Index Card Match dalam pembelajaran materi membaca aksara Jawa nglegena 

mata pelajaran Bahasa Jawa. 
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BAB 2 

 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada kajian pustaka ini, peneliti akan mengemukakan mengenai landasan 

teori, kajian empiris, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan penelitian. Pada 

bagian kajian teori akan diuraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Kajian empiris merupakan kajian mengenai penelitian-penelitian 

sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada kajian pustaka juga akan 

dipaparkan mengenai kerangka berpikir dilakukannya penelitian ini. Selaian itu, 

dalam kajian pustaka juga dipaparkan mengenai hipotesis tindakan yang diajukan 

dalam penelitian ini. Penjelasan lebih rinci sebagai berikut. 

 

2.1 Landasan Teori 

Pada landasan teori ini, peneliti akan mengemukakan beberapa teori 

yang mendukung penelitian. Teori-teori yang dikaji antara lain: (1) Hakikat 

belajar; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar; (3) Aktivitas belajar; (4) 

Hasil belajar; (5) Hakikat pembelajaran; (6) Hakikat mengajar; (7) Performansi 

guru; (8) Karakteristik siswa SD; (9) Hakikat bahasa; (10) Keterampilan 

berbahasa; (11) Keterampilan membaca; (12) Hakikat bahasa Jawa; (13) Hakikat 

bahasa jawa di SD; (14) Hakikat aksara Jawa; (15) Hakikat aksara Jawa nglegena; 

(16) Strategi pembelajaran aktif; (17) Strategi pembelajaran Index Card Match. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut. 
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2.1.1 Hakikat Belajar 

Istilah belajar sudah dikenal luas diberbagai kalangan. Menurut Sudjana 

(1989) dalam Hamiyah dan Jauhar (2014 : 2) “Belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan perubahan pada diri seseorang.” Perubahan sebagai hasil belajar 

dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Contoh dari perubahan tersebut antara 

lain perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, keterampilan, 

kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu 

yang belajar. Menurut Gagne (1970) dalam Sagala (2010: 17) “Belajar adalah 

seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati 

pengolahan informasi, dan menjadi kapabilitas baru.” 

Menurut Susanto (2013 : 4), belajar adalah “Suatu aktivitas yang 

dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh 

suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan 

seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, 

merasa, maupun dalam bertindak.” Abdillah dalam Annurahman (2009: 35) 

mengemukakan kesimpulan belajar yaitu “Suatu usaha sadar yang dilakukan oleh 

individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang 

menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik untuk mendapatkan 

tujuan tertentu. 

Berdasarkan pengertian belajar di atas, belajar dapat diartikan sebagai 

suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang baik melalui proses berpikir maupun 

berlatih. Proses tersebut bertujuan untuk mendapatkan suatu pemahaman, 

kemampuan, keterampilan, dan sikap. 
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2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2010: 54) “Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu”. 

Berikut ini macam-macam faktor intern yang mempengaruhi belajar: (1) 

Jasmaniah terdiri dari kesehatan dan cacat tubuh; (2) Psikologis terdiri dari 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan; (3) 

Kelelahan terdiri dari kelelahan jasmani dan rohani. Faktor ekstern yang 

mempengaruhi belajar terdiri dari: (1) Keluarga, (2) Sekolah, (3) Masyarakat. 

Faktor intern pertama yang mempengaruhi belajar adalah faktor 

jasmaniah. Faktor jasmaniah terdiri dari dua faktor yaitu faktor kesehatan dan 

cacat tubuh. Menurut Slameto (2010:54) “Sehat berarti dalam keadaan baik 

segenap badan beserta bagian-bagiannya/bebas dari penyakit”. Jadi, kesehatan 

adalah keadaan atau hal sehat. Proses belajar seorang siswa akan terganggu jika 

kesehatanya terganggu. Siswa tersebut akan cepat lelah, kurang semangat, mudah 

pusing, ngantuk jika kondisi kesehatannya terganggu. Keadaan cacat tubuh juga 

mempengaruhi belajar. Menurut Slameto (2010: 55) “Cacat tubuh adalah sesuatu 

yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh/ badan”. 

Seorang siswa yang mengalami cacat tubuh sebaiknya belajar pada lembaga 

pendidikan khusus, seperti sekolah luar biasa (SLB). Pemberian alat bantu kepada 

siswa yang mengalami cacat tubuh bertujuan untuk menghindari atau mengurangi 

pengaruh kecacatannya. 
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Terdapat tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis. 

Ketujuh faktor tersebut yaitu faktor intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kelelahan. Slameto (2010: 56) menyatakan 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis. 

Kecakapan yang pertama yaitu kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. 

Kecakapan yang kedua yaitu mengetahui/ menggunakan konsep-

konsep yang abstrak secara efektif. Kecakapan yang terakhir yaitu 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

 

Intelegensi seorang siswa besar pengaruhnya terhadap kemajuan 

belajarnya. Walaupun demikian, siswa yang memiliki intelegensi yang tinggi 

belum dipastikan akan berhasil dalam belajarnya. Hal ini disebabkan karena 

belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, dan intelegensi merupakan salah satu 

faktor diantara faktor yang lain. Jika faktor lain berpengaruh negatif terhadap 

proses belajar, maka siswa tersebut akan gagal dalam belajarnya.  

Perhatian menurut Gazali (1974) dalam Slameto (2010: 56) adalah 

“Keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu 

obyek (benda/ hal) atau sekumpulan obyek”. Pada saat proses pembelajaran 

perhatian siswa terhadap bahan ajar sangat dibutuhkan. Perhatian ini bertujuan 

agar siswa tidak mudah merasa bosan. Selain perhatian, seorang siswa yang 

belajar juga sebaiknya memiliki minat terhadap belajar. Menurut Slameto (2010: 

57)  “Minat adalah kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan”. Bahan ajar yang diajarkan kepada siswa, 

sebaiknya sesuai dengan minat siswa. karena bahan ajar yang sesuai dengan minat 

siswa kan lebih mudah dipelajari dan disimpan. Minat seorang siswa berhubungan 

dengan faktor psikologis yang lain yaitu bakat. Bakat adalah kemampuan untuk 
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belajar. Jika bahan ajar yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil 

belajarnya lebih baik dibandingkan siswa yang lain. Hal tersebut dikarenakan 

siswa yang berbakat akan merasa senang dalam belajar, sehingga dia akan lebih 

giat dalam mempelajari bahan ajar tersebut. 

Faktor psikologis yang lain adalah motif. Motif berhubungan dengan 

tujuan yang akan dicapai. Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang 

dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik. Faktor psikologis 

selanjutnya yaitu faktor kematangan. Kematangan menurut Slameto (2010: 58) 

adalah “Suatu tingkat/ fase dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat 

tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan tertentu”. Suatu proses 

belajar akan lebih berhasil jika seorang anak sudah siap (matang). Faktor 

kematangan berhubungan dengan faktor kesiapan. Kesiapan menurut Slameto 

(2010: 59) adalah “Kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi”. Kesiapan ini 

perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan diri siswa 

sudah terdapat kesiapan, maka hasil belajar akan lebih baik. 

Faktor intern yang ketiga adalah faktor kelelahan. Faktor kelelahan 

dibagi menjadi dua macam yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. 

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah tubuh, dan timbul kecendrungan untuk 

membaringkan tubuh. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan. Faktor kelelahan dapat menghambat proses pembelajaran, oleh karena 

itu sebaiknya faktor kelelahan tidak muncul dalam proses pembelajaran. 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap proses belajar dapat 

dikelompokan menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor 

masyarakat. Faktor keluarga merupakan faktor utama yang mempengaruhi proses 
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belajar siswa. Cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana 

rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap proses 

belajar. Seorang siswa yang dibesarkan di dalam keluarga yang harmonis, akan 

memiliki kualitas belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang dibesarkan 

dalam keluarga yang kurang harmonis.  

Faktor sekolah merupakan faktor ekstern kedua yang mempengaruhi 

belajar siswa. Sekolah merupakan lembaga formal tempat siswa mengikuti proses 

pembelajaran. Untuk memudahkan siswa dalam belajar di sekolah seorang guru 

harus memperhatikan beberapa aspek yaitu: (1) Metode mengajar yang 

digunakan; (2) Kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut; (3) Relasi guru 

dengan siswa yang harmonis; (4) Relasi siswa dengan siswa yang baik; (5) 

Kedisiplinan seluruh warga sekolah; (6) Alat pelajaran yang tepat dan lengkap; 

(7) Waktu sekolah yang tepat; (8) Standar pelajaran di atas ukuran; (9) Keadaan 

gedung yang layak; (10) Metode belajar yang menyenangkan; (11) Tugas rumah 

agar siswa tetap belajar, meski berada di rumah. 

Masyarakat meupakan faktor ektern yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. 

Kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media yang ada dan beredar di 

masyarakat, teman bergaul siswa, dan kehidupan masyarakat di sekitar siswa, 

semua itu mempengaruhi proses belajar siswa. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi siswa dalam belajar. Dua faktor tersebut yaitu faktor yang berasal 

dari dalam diri siswa (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar diri siswa 
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(faktor eksternal). Kedua faktor tersebut harus diperhatikan agar tercipta 

pembelajaran yang kondusif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

2.1.3 Aktifitas Belajar  

Menurut Slameto (2010: 36) “Dalam proses belajar mengajar, guru perlu 

memunculkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat.” Proses 

pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa di dalamnya, akan lebih bermakna 

bagi siswa. Siswa akan memikirkan, mengolah, kemudian mengeluarkan lagi 

dalam bentuk yang berbeda. Sebagai contoh siswa akan bertanya, mangajukan 

pendapat, berdiskusi dengan guru. Di dalam diri siswa, terdapat potensi yang 

sedang berkembang. Potensi siswa dapat dikembangkan oleh guru dengan cara 

menciptakan aktivitas belajar yang dapat memotivasi siswa untuk belajar aktif.  

Dierich (1979) dalam Hamalik (2013: 172-173) mengelompokan 

kegiatan belajar dalam 8 kelompok, yakni: 

 1) Kegiatan-kegiatan visual, meliputi membaca, melihat gambar-

gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, dan mengamati 

orang lain bekerja; 2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral), meliputi 

mengemukakan fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi; 3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan 

radio; 4) Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi menulis cerita, 

menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes, dan mengisi angket; 5) Kegiatan-kegiatan 

menggambar, meliputi menggambar, membuat grafik, chart, 

diagram, peta, dan pola; 6) Kegiatan-kegiatan metrik, meliputi 

melakukan percobaan, memilih alat-alat melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan 

berkebun; 7) Kegiatan-kegiatan mental, meliputi merenungkan, 

mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, 

melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan; dan 8) 
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Kegiatan-kegiatan emosional meliputi, minat membedakan, berani, 

tenang, dan lain-lain. 

 

Menurut Dimyati dan Muji (2007: 238) aktivitas belajar diartikan 

sebagai suatu hubungan antara proses belajar dengan bahan belajar yang dapat 

diamati oleh guru. Salah satu ciri dari active learning (pembelajaran aktif) 

adalah adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Siswa dikatakan 

memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti: sering bertanya 

kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu 

menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar dan lain sebagainya. 

Berdasarkan  pendapat di atas, dapat dirumuskan pengertian aktivitas belajar. 

Aktivitas belajar adalah berbagai macam kegiatan yang dilakuakn oleh seseorang 

untuk mendapatkan suatu pemahaman atau keterampilan tertentu. 

 

2.1.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan faktor yang sangat penting, karena hasil belajar 

merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh guru, untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran. Menurut Susanto 

(2013 : 5) “Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, 

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar.” Menurut Gagne dan Briggs (1979) dalam Suprihatiningrum 

(2013 :37) hasil belajar adalah “Kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

sebagai akibat perbuatan belajar dan dapat diamati melalui penampilan siswa 

(leaner’s performance).” Gagne (1979) dalam Suprihatiningrum (2013: 37) 

mengemukakan lima tipe hasil belajar, yaitu intellectuall skill, cognitive strategy, 

verbal information, motor skill, dan attitude. 
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Menurut Rifa‟I dan Anni (2011 : 85) “Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar.” Berdasarkan teori taksonomi Bloom (1975) dalam Rifa‟I dan Anni (2011 

: 86), hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga ranah yaitu:  

(1) Ranah kognitif, berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan, dan kemahiran intelektual; (2) Ranah afektif, 

berkaitan dengan perasaan, sikap, dan nilai; (3) Ranah 

psikomotorik, berkaitan dengan kemampuan fisik, seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi 

syaraf.  

 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Ranah 

kognitif adalah salah satu ranah yang sering dinilai, karena berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Hasil belajar afektif 

dan psikomotor juga harus menjadi bagian dari penilaian dalam proses 

pembelajaran di sekolah. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dirumuskan pengertian hasil belajar.  

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang setelah mengalami 

proses belajar, hasil belajar tidak hanya berupa aspek kognitif saja melainkan 

berupa aspek afektif dan juga aspek psikomotor. Hasil belajar yang diharapkan 

dalam pembelajaran aksara Jawa nglegena meliputi tiga ranah, yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Pada ranah kognitif, siswa mampu menyebutkan aksara 

Jawa nglegena dengan tepat. Pada ranah afektif, siswa memiliki rasa bangga 

terhadap kebudayaan Jawa dan tetap menghormati kebudayaan lain. Pada ranah 

psikomotor, hasil belajar dapat berupa kemampuan siswa dalam membaca aksara 

Jawa nglegena. Dalam penelitian ini hasil belajar yang akan dinilai adalah 

kemampuan siswa dalam menyebutkan dan membaca aksara Jawa nglegena 

dengan tepat. 
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2.1.5 Hakikat Pembelajaran 

Briggs (1992) dalam Rifa‟i dan Anni (2010: 191) menyatakan 

“Pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi 

peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh 

kemudahan.” Menurut Gagne (1981) dalam Rifa‟i dan Anni (2010: 192) 

menyatakan bahwa “Pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal 

pada peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar.” 

Peristiwa belajar ini dirancang agar memungkinkan siswa memperoleh informasi 

nyata dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003, pembelajaran diartikan sebagai “Proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.” Menurut Susanto 

(2013: 19) “Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar 

terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan 

tabiat, serta pembentukan sikap dan keyakinan pada peserta didik.” Pendapat lain 

menyatakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya merupakan “Suatu poses 

interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti 

kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan 

berbagai media pembelajaran.” Berdasarkan pengertian pembelajaran yang ada, 

dapat dirumuskan suatu makna pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kegiatan 

yang dirancang oleh guru untuk memudahkan siswa dalam belajar dengan 

menggunakan berbagai fasilitas. 
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2.1.6 Hakikat Mengajar 

Istilah mengajar merupakan istilah yang erat kaitannya dengan dunia 

pendidikan. Mengajar merupakan tugas pokok guru dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Hamalik (2013: 44) menyatakan “Mengajar adalah mewariskan budaya 

kepada generasi muda melalui lembaga sekolah.” Menurut Suprihatiningrum 

(2013: 60) mengajar memiliki pengertian dari sudut yang berbeda yaitu secara 

kuantitatif, kualitatif, dan institusional. Secara kuantitatif, mengajar berarti the 

transmission, yaitu penularan atau pemindahan pengetahuan. Secara kualitatif, 

mengajar diartikan sebagai the facilitation of learning, yakni upaya membantu 

memudahkan kegiatan belajar mengajar. Sementara secara institusional, mengajar 

berarti the efficient orchestration of teaching skills, yakni penataan segala 

kemampuan mengajar secara efisien.  

Aqib (2014: 68) “Mengajar pada hakikatnya adalah juga bagian dari 

belajar, tetapi mengajar lebih pada upaya untuk menyediakan berbagai fasilitas 

baik yang bersifat sofware  (perangkat lunak) maupun hardware (perangkat 

keras).” Berdasarkan beberapa pengertian mengajar di atas dapat dirumuskan 

pengertian mengajar. Mengajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang (guru) terhadap orang lain (siswa) yang bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan, keterampilan dan juga mewariskan kebudayaan. 

 

2.1.7 Performasi Guru 

Pembelajaran merupakan interaksi antara siswa dan guru di dalam kelas, 

yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa. Performansi guru dalam 

proses pembelajaran berperan penting supaya tujuan pembelajaran tersebut dapat 
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tercapai. Pengertian performansi guru banyak diungkapkan oleh para ahli. 

Menurut Susanto (2013 : 29) kinerja (performance) “Dapat dipahami sebagai 

prestasi, hasil atau kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan dalam 

pelaksanaan kerja, kewajiban, atau tugas.” 

Menurut Rusman (2011: 19) “Guru profesional adalah guru yang 

memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan 

pembelajaran.” Natawidjaya (1990) dalam Susanto (2013 : 36) mengemukakan 

bahwa  

Profesionalitas guru ditandai dengan kemampuan dan 

keandalannya dalam melaksanakan tugas sebagai guru, juga 

pendidikan yang dilihat dari segi: (1) Mengetahui, memahami, dan 

menerapkan, apa yang harus dikerjakan sebagai guru; (2) 

Memahami mengapa ia harus melakukan pekerjaan itu; (3) 

Memahami serta menghormati batas-batas kemampuan dan 

kewenangannya dalam menghormati orang lain.  

 

Menurut Rifa‟I dan Anni (2011: 7) ada empat kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang pendidik. Empat kompetensi tersebut yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

professional. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pengertian performansi 

guru. Performansi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai seorang pendidik. Kemampuan tersebut ditegaskan pada 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan pengevaluasian 

pembelajaran. Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG), merupakan instrumen 

yang digunakan untuk menilai kinerja atau performansi guru. Terdapat dua APKG 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu APKG 1 dan APKG 2. APKG 1 

digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran. 
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APKG 2 digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

 

2.1.8 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Pada umumnya siswa SD berusia 6 – 12 tahun. Pada masa ini seorang 

anak memiliki karakteristik yang berbeda dari masa sebelumnya (balita) dan masa 

sesudahnya (remaja). Perbedaan ini tidak hanya terlihat dari segi fisik saja, tetapi 

juga dari segi prilaku dan pola pikir. Menurut Susanto (2013: 72-76) 

perkembangan mental pada anak sekolah dasar yang paling menonjol meliputi: 

(1) Perkembangan intelektual, yaitu suatu tahapan dimana anak 
sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual, atau melaksanakan 
tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau 
kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan ,menghitung; 
(2) Perkembangan bahasa, di dalam perkembangan bahasa, 
seorang anak usia sekolah dasar minimal dapat membuat kalimat 
yang sempurna, membuat kalimat majemuk, dan menyusun atau 
mengajukan pertanyaan; (3) Perkembangan sosial, perkembangan 
ini ditandai dengan adanya perluasan hubungan, seperti 
membentuk ikatan baru dengan teman sebaya (peer group); (4) 
Perkembangan emosi, pada usia sekolah dasar anak mulai belajar 
mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya; (5) 
Perkembangan moral, pada anak usia sekolah dasar sudah dapat 
mengikuti peraturan atau tuntutan dari orang tua atau lingkungan 
sosialnya. 
 

Piaget (1950) dalam Susanto (2013: 77) membagi perkembangan 

kognitif manusia menjadi empat tahap yaitu (1) Tahap sensori motor (lahir–2 

tahun), tahap praoperasional (2–7 tahun), tahap operasional konkret (7–11 tahun), 

tahap operasional formal (12 tahun ke atas). Berdasarkan teori tersebut maka 

diketahui bahwa anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasional konkret 

(usia 7–11 tahun). Menurut Susanto (2013 : 79) anak pada usia 7–11tahun mulai 

menunjukkan perilaku belajar yang berkembang, yang ditandai dengan ciri-ciri 

sebagai berikut:  
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(1) Anak mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu 

aspek situasi ke aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-

unsur secara serentak; (2) Anak mulai berpikir secara operasional 

yakni anak mampu memahami aspek-aspek kumulatif materi, seperti 

: volume, jumlah, berat, luas, panjang, dan pendek. Anak juga 

mampu memahami tentang peristiwa-peristiwa yang konkret; (3) 

Anak dapat menggunakan cara berpikir operasional untuk 

mengklasifikasikan benda-benda yang bervariasi beserta 

tingkatannya; (4) Anak mampu membentuk dan menggunakan 

keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan 

menggunakan hubungan sebab akibat; (5) Anak mampu memahami 

konsep substansi, volume zat cair, panjang, pendek, lebar, luas, 

sempit, ringan, dan berat. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, guru SD sebaiknya  memahami 

karakteristik siswa-siswinya. Pemahaman ini akan membantu guru dalam 

menjalankan tugasnya-tugasnya sebagai pendidik. Salah satu tugas guru sebagai 

pendidik adalah merencanakan pembelajaran bermakna. Di dalam pembelajaran 

yang bermakna, guru dituntut untuk dapat mengaitkan pengetahuan siswa yang 

telah diperoleh dengan pengetahuan siswa yang akan diperoleh. Pemahaman guru 

terhadap karakteristik siswa SD, akan memudahkan guru dalam merencanakan 

pembelajaran yang bermakna, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

2.1.9 Hakikat Bahasa 

Kridalaksana (1997) dalam Rosdiana (2008: 1.4) mengartikan “Bahasa 

adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota 

kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasikan 

diri.” Keraf (1980) dalam Rosdiana (2008: 1.12) mengatakan bahwa “Bahasa 

bukan diturunkan melainkan dipelajari. Bahasa dapat digunakan untuk 

menyatakan ekspresi diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk 
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mengadakan integrasi, dan adaptasi sosial dan sebagai alat untuk mengadakan 

kontrol sosial.”  

Chaer dan Agustina (2004: 11) menyatakan bahasa adalah sebuah 

sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara 

tetap dan dapat dikaidahkan. Menurut Tampubolon (2008: 3) “bahasa dapat 

didefinisikan sebagai alat komunikasi verbal.” Istilah verbal mengandung 

pengertian bahwa bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi pada 

dasarnya adalah lambang-lambang bunyi yang bersistem. Lambang bunyi ini 

dihasilkan oleh artikulator (alat bersuara manusia), dan bersifat manasuka 

(arbitary) serta konvensional. Berdasarkan pendapat di atas dapat dirumuskan 

pengertian dari bahasa. Bahasa adalah suatu simbol khusus yang disepakati, 

dipahami dan digunakan oleh sekelompok individu untuk saling berinteraksi. 

 

2.1.10 Keterampilan Berbahasa 

Keterampilan berbahasa dibutuhkan seseorang untuk berkomunikasi 

dengan orang lain. Keterampilan tersebut akan mempermudah seseorang untuk 

menyampaikan dan menerima pesan dengan orang lain. Menurut Tarigan (2008: 

1) keterampilan berbahasa (language skills) mencakup empat segi, yaitu:  

(1) keterampilan menyimak/ mendengarkan (listening skills), (2) 

keterampilan berbicara (speaking skills), (3) keterampilan 

membaca (reading skills), (4) keterampilan menulis (writing 

skills).  

 

Keempat keterampilan tersebut sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Doyin dan Warigan (2011: 11) yaitu menyimak, berbicara, 
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membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut merupakan satu kesatuan 

yang saling mempengaruhi satu sama lain. 

Keterampilan berbahasa pada umumnya diperoleh oleh seseorang 

melalui suatu urutan yang teratur. Pada masa kecil, seseorang yang normal dapat 

menyimak/mendengarkan bahasa, kemudian berlatih berbicara sebagai hasil dari 

apa yang telah didengar atau disimak. Tahapan selanjutnya yakni tahap membaca 

dan menulis. Menyimak dan berbicara diperoleh oleh seseorang sebelum 

memasuki lingkungan sekolah, sedangkan membaca dan menulis lebih banyak 

dipelajari seseorang di lingkungan sekolah. 

 

2.1.11 Keterampilan Membaca 

Keterampilan membaca merupakan kempuan seseorang untuk 

memperoleh informasi dari bahasa tulis. Keterampilan membaca merupakan suatu 

keterampilan yang kompleks, sehingga dibutuhkan latihan untuk menguasainya.  

Iskandarwassid dan Sunendar (2008: 247)  menyatakan “Keterampilan 

membaca pada umumnya diperoleh dengan cara mempelajarinya di sekolah.” 

Keterampilan membaca merupakan suatu keterampilan yang sangat unik serta 

berperan penting bagi pengembangan pengetahuan, dan sebagai alat komunikasi 

bagi kehidupan manusia. 

Membaca menurut Soedarsono (2000) dalam Tukan (2007: 9) yaitu 

“Suatu aktivitas yang kompleks dengan mengarahkan sejumlah tindakan yang 

terpisah-pisah.” Sejumlah tindakan tersebut meliputi menggunakan pengertian dan 

khayalan, mengamati dan mengingat. Sedangkan menurut Tarigan (2008: 7) 
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“Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca 

untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media 

kata-kata/bahasa tulis.” 

Finochiaro and Bonomo (1973) dalam Tarigan (2008: 9) mengatakan 

bahwa “Reading is bringing meaning to and getting meaning from printed or 

written material,” membaca adalah memetik serta memahami arti atau makna 

yang terkandung di dalam bahasa tertulis. Berdasarkan pendapat di atas membaca 

dapat diartikan sebagai suatu aktivitas mengartikan simbol-simbol tulis, untuk 

mendapatkan suatu informasi. 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang memiliki tujuan. Menurut 

Tarigan (2008: 9) tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta 

memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Tarigan (2008: 

12) juga mengungkapkan aspek-aspek dalam membaca. Secara garis besar, 

terdapat dua aspek penting dalam membaca yaitu;  

(1) keterampilan yang bersifat mekanis, keterampilan ini 

mencakup pengenalan huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, 

pengenalan hubungan pola ejaan dan bunyi, dan kecepatan 

membaca ke taraf lambat; (2) keterampilan yang bersifat 

pemahaman, aspek dalam keterampilan ini meliputi memahami 

pengertian sederhana, memahami signifikasi atau makna, evaluasi 

atau penilaian, kecepatan membaca yang fleksibel.  

 

2.1.12 Hakikat Bahasa Jawa 

Bahasa jawa merupakan salah satu ragam bahasa daerah yang ada di 

Indonesia. Penggunaan  bahasa Jawa oleh masyarakat perlu dipertahankan atau 

dilestarikan. Upaya pelestarian penggunaan bahasa Jawa, dapat melalui lembaga 

pendidikan. Wedhawati (2006: 1-2) mengemukakan sejarah bahasa Jawa yaitu,  
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Bahasa Jawa merupakan bahasa pertama penduduk Jawa yang 
tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Jawa Timur, Banten, Lampung, sekitar Medan, daerah-daerah 
transmigrasi di Indonesia, diantaranya, sebagian Provinsi Riau, 
Jambi, Kalimantan Tengah, dan beberapa tempat di luar negeri, 
yaitu Suriname, Belanda, New Caledonia, dan Pantai Barat Johor. 
Bahasa Jawa secara diakronis berkembang dari bahasa Jawa Kuno. 
Bahasa Jawa Kuno berkembang dari bahasa Jawa Kuno Purba. 
Bahasa Jawa atau disebut Bahasa Jawa Baru/Modern dipakai oleh 
masyarakat jawa sekitar abad 16 sampai sekarang. Berkembangnya 
bahasa Jawa baru bersamaan dengan beralihnya kebudayaan 
Hindu–Budha–Jawa ke kebudayaan Islam–Jawa. Bahasa Jawa 
baru, yang banyak mendapat pengaruh kosakata bahasa Arab, 
dipakai sebagai wahana baik lisan maupun tertulis dalam suasana 
kebudayaan Islam-Jawa. Bahasa Jawa  kuno  dipakai oleh 
masyarakat  Jawa sejak abad ke-1  hingga pertengahan abad ke-15. 
Mulai abad ke-1 hingga abad  ke-6  bahasa  Jawa  kuno hanya 
dipakai secara lisan. Bahasa Jawa  kuno  banyak mendapat 
pengaruh kosakata  Sangsekerta. Jumlah kosakata Sangsekerta  
mencapai 45% dari keseluruhan kosakata bahasa Jawa  kuno. 
Bahasa Jawa  kuno  dipakai sebagai wahana bahasa lisan maupun 
bahasa tertulis  dalam suasana  kebudayaan Hindu–Budha– Jawa  
sejak abad ke-7  hingga  abad ke-15. Huruf yang dipakai awalnya 
adalah pallawa kemudian diciptakan huruf Jawa kuno. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa 

Jawa merupakan bahasa pertama bagi penduduk di berbagai wilayah di Nusantara, 

bahkan di luar negeri. Bahasa Jawa berasal dari bahasa Jawa Kuno dan 

berkembang sekitar abad 16 hingga sekarang. Bahasa Jawa telah banyak 

mendapat pengaruh dari kosa kata bahasa lain, seperti bahasa Arab dan bahasa 

Sansekerta.   

 

2.1.13 Hakikat Bahasa Jawa di SD 

Bahasa Jawa merupakan salah satu muatan lokal yang ada di sekolah-

sekolah di Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan keputusan Gubernur  Jawa Tengah 

nomor 423.5/5/2010. Keputusan tesebut berisi tentang upaya peningkatan mutu 

pendidikan, salah satunya yaitu upaya penanaman nilai-nilai budi pakerti dan 

penguasaan bahasa Jawa.  
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Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan kurikulum mata pelajaran 

muatan lokal (bahasa Jawa) yang wajib dilaksanakan oleh semua jenjang sekolah 

di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan keputusan tersebut maka mata pelajaran 

bahasa Jawa, sekarang menjadi mata pelajaran wajib di SD, dan dilaksanakan 

sesuai dengan kurikulum muatan lokal. “Muatan lokal merupakan kegiatan 

kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas 

dan potensi daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada” (Depdiknas 2006: 9). Standar 

isi Mata Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) untuk jenjang pendidikan 

SD/SDLB/MI kelas III semester 2 menurut Dinas Pendidikan Jateng (2010: 11) 

disajikan pada tabel 2.1.  

 

Tabel 2.1 Standar Isi Mata Pelajaran Bahasa Jawa untuk  Kelas 3 Semester 2 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1 Mendengarkan 
Mampu mendengarkan dan memahami 
berbagai ragam wacana lisan tentang 
percakapan dan tembang 

1.1 Mendengarkan percakapan 
antara anak dan anak dengan 
orang tua 

1.2 Mendengarkan tembang pucung 

2 Berbicara 
Mampu mengungkapkan pikiran, dan 
perasaan secara lisan tentang 
percakapan dan menceritakan 
pengalaman sendiri dengan santun. 

2.1 Melakukan percakapan 
menggunakan ragam bahasa 
tertentu. 

2.2 Menceritakan pengalaman yang 
menarik menggunakan ragam 
bahasa tertentu 

3 Membaca 
Mampu membaca dan memahami 
berbagai ragam teks bacaan melalui 
teknik membaca intensif, membaca 
indah, dan membaca huruf Jawa. 

3.1 Membaca dongeng atau cerita 
3.2 Membaca indah (misalnya 

geguritan, tembang pucung) 
3.3 Membaca kalimat sederhana 

berhuruf Jawa nglegena 

4 Menulis 
Mampu menulis karangan sederhana 
menggunakan berbagai ragam bahasa 
Jawa sesuai kaidah-kaidah penulisan 
dan menulis kalimat huruf jawa. 

4.1 Menulis karangan sederhana 
menggunakan ragam bahasa Jawa 
tertentu. 

4.2 Menulis kalimat sederhana 
berhuruf Jawa nglegena. 
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2.1.14 Aksara Jawa 

Aksara Jawa merupakan salah satu warisan kebudayaan dari jaman 

Hindu – Budha dan kebudayaan Islam. Menurut Ricklefs (2007: 81) aksara Jawa 

pada dasarnya berasal dari aksara India yaitu huruf pallawa. Bentuk aksara Jawa 

dikenal dengan bentuk “ngetumbar”, karena bentuk aksara Jawa seperti tumbar. 

Tumbar adalah salah satu jenis rempah-rempah atau bumbu masakan.  Menurut 

Hadiwirodarsono (2010: 4) bentuk ngetumbar dalam penulisan aksara Jawa sudah 

memiliki “Standard Encoding Caracter Setting”. Standard Encoding Caracter 

Setting merupakan suatu standar industri yang dirancang untuk mengizinkan teks 

dan simbol dari semua sistem tulisan di dunia untuk ditampilkan dan dimanipulasi 

secara konsisten oleh komputer. 

Mustopo (2006 : 33) menyebutkan sebuah naskah Jawa kuno yang dapat 

menghubungkan antara tradisi lisan dengan tradisi tulis adalah tentang asal usul 

abjad Jawa yang lebih dikenal dengan Legenda Aji Saka. Uraian selengkapnya 

legenda Aji Saka adalah sebagai berikut: 

Aji saka merupakan nama samaran dari Empu Sengkala, seorang 
pemuda Hindustan yang datang ke Jawa untuk menyelamatkan 
rakyat Jawa (Madang Kamulan) dari kekejaman rajanya. Dewata 
Cengkar, yang memiliki kebiasaan memakan daging manusia. 
Dengan kecerdikan dan kesaktian Aji Saka berhasil mengalahkan 
Dewata Cengkar. Atas jasanya itu ia dinobatkan sebagai raja di 
Madang Kamulan. Aji Saka memiliki dua orang pengawal setia 
yang bernama Dora dan Sembada. Keduanya kakak beradik yang 
memiliki tabiat yang berbeda. Sembada memiliki sifat yang jujur, 
sedangkan Dora memiliki sifat sering berbohong. Sebelum pergi 
menolong rakyat Madang Kamulan, Aji Saka meninggalkan keris 
pusaka di pertapaannya dan menyuruh Sembada untuk 
menungguinya. Aji Saka berpesan bahwa tidak ada satupun orang 
yang boleh mengambil keris itu kecuali dirinya. Setelah menjadi 
raja Madang Kamulan Aji Saka mengutus Dora yang bersamanya, 
untuk mengambil keris yang ditinggal di padepokannya sambil 
berpesan agar jangan kembali kepadanya tanpa membawa keris 
itu. Mengingat pesan gurunya, Sembada menolak memberikan 
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keris itu kepada Dora walaupun ia telah mengatakan bahwa ia 
disuruh gurunya. Keduanya bersitegang dan berakhir dengan 
pertarungan. Karena keduanya memiliki kesaktian yang sama, 
maka keduanya mati terbunuh dalam perkelahian itu. Aji Saka 
yang kemudian menyusul menemukan mayat kedua pengawalnya 
itu. Di depan mayat kedua pengawalnya itu Aji Saka mengucapkan 
: “hana caraka, data sawala, padha jayanya, maga bathanga,” 
yang artinya abdi-abdi yang setia, terlibat dalam perkelahian, 
sama-sama kuatnya, telah menemui ajalnya.” Ucapan Aji Saka itu 
dikenal sebagai deretan huruf Jawa. (Mustopo 2006: 33) 
 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa aksara Jawa 

berasal dari huruf palawa. Akasara Jawa merupakan aksara asli salah satu 

kelompok masyarakat di tanah Jawa. Bentuk aksara Jawa dikenal dengan bentuk 

“ngetumbar”, karena kemiripannya dengan salah satu bumbu masakan yaitu 

“tumbar”. Menurut kepercayaan masyarakat  Jawa, asal usul aksara Jawa erat 

kaitannya dengan legenda Aji Saka. 

 

2.1.15 Aksara Jawa Nglegena (Aksara Dasar) 

Aksara Jawa Nglegena disebut juga aksara Carakan . Hadiwirodarsono 

(2010: 5) menyatakan “Aksara Jawa nglegena adalah aksara yang belum 

mendapat  „sandhangan‟  atau   belum  diberi  sandhangan  (belum  disandhangi)”. 

Menurut Trimo (2011: 31) Aksara Jawa nglegena berjumlah 20, yaitu a (ha), n 
(na), c (ca), r (ra), k (ka), f (da), t (ta), s (sa), w (wa), l (la), p 
(pa), d (dha), j (ja), y (ya), v (nya), m (ma), g (ga), b (ba), q (tha), 
z (nga). 

 

Pada aksara Jawa nglegena terdapat 20 huruf dasar. Semua aksara Jawa 

nglegena diucapkan dengan vokal “a”. Suku kata terbuka dengan vocal “a” pada 

umumnya dibaca “ͻ” bukan “a”. Berikut contoh ejaan suku kata terbuka: 

(1)  a  dibaca   hͻ 
(2) n  dibaca  nͻ 
(3) c  dibaca  cͻ 
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(4) r  dibaca  rͻ 

Aksara Jawa nglegena jika ditulis dengan huruf latin terdiri dari dua 

huruf, sehingga sudah membentuk suka kata. Hal tersebut yang menyebabkan 

gabungan  dua atau lebih aksara Jawa nglegena sudah dapat membentuk kata 

sederhana meski belum mendapat sandhangan. Untuk penulisan aksara Jawa 

nglegena menurut Sujari (2008: 20) “Penulisane ana ing ngisor garis utawa 

gumandhul ing garis”, yang dalam bahasa Indonesia artinya yaitu ditulis di bawah 

garis atau menggantung di garis. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pengertian aksara Jawa 

nglegena. Aksara Jawa nglegena adalah aksara Jawa yang masih utuh, atau belum 

mendapatkan  sandhangan.  Aksara  Jawa  diucapkan dengan vocal “ͻ” bukan “a”. 

Aksara Jawa berjumlah 20 aksara yaitu a  hͻ, n nͻ, c cͻ, r rͻ, k kͻ, f 

dͻ, t tͻ, s sͻ, w wͻ, l lͻ,  p pͻ, d dhͻ,  j jͻ, y yͻ, v nyͻ, m mͻ, g 

gͻ, b bͻ, q thͻ, z ngͻ, dan ditulis di bawah garis. 

 

2.1.16 Strategi Pembelejaran Aktif 

Menurut Joni (1992/1993) dalam Anitah, dkk (2010: 1.24) “Strategi 

adalah ilmu atau kiat di dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan 

atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”  Aqib 

(2014: 70) mengemukakan pengertian strategi pembelajaran, yaitu: 

strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan 
digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi 
pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima 
dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan 
pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar.  

 

Strategi pembelajaran aktif merupakan salah satu strategi yang 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Prince (2004: 1) “Active 

learning is generally defined as any instructional method that engages students in 
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the learning process. In short, active learning requires students to do meaningful 

learning activities and think about what they are doing.” Belajar aktif secara 

umum didefinisikan sebagai metode pembelajaran yang melibatkan para siswa 

dalam proses pembelajaran. Singkatnya, pembelajaran aktif mengharuskan siswa 

untuk melakukan kegiatan belajar bermakna dan berpikir tentang apa yang 

mereka lakukan. 

Strategi active learning (pembelajaran aktif) menurut Hamdani (2011: 

49) adalah “Salah satu cara atau strategi belajar mengajar yang menuntut 

keaktifan serta partisipasi siswa dalam setiap kegiatan belajar seoptimal mungkin 

sehingga siswa mampu mengubah tingkah lakunya secara efektif dan efisien.” 

Untuk menerapkan  strategi pembelajaran aktif dapat digolongkan ke dalam 

prinsip-prinsip yang dapat diamati berupa tingkah laku. Prinsip-prinsip strategi 

pembelajaran aktif menurut Hamdani (2011: 49-50) meliputi (1) prinsip motivasi, 

(2) prinsip latar konteks, (3) prinsip keterarahan pada titik pusat atau fokus 

tertentu, (4) prinsip hubungan sosial, (5) prinsip belajar sambil bekerja, (6) 

prinsip perbedaan perseorangan, (7) prinsip menemukan, (8) prinsip pemecahan 

masalah. 

Berdasarkan pendapat di atas, strategi pembelajaran aktif  dapat 

diartikan cara-cara yang dipilih dan digunakan oleh guru sebagai pendidik dalam 

pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif pada proses 

KBM. Strategi pembelajaran aktif ini, dilaksanakan berdasarkan strategi 

pembelajaran berbasis siswa (student-centered learning) dengan menempatkan 

siswa sebagai penanggung jawab dalam proses pembelajaran. Peran guru dalam 

pembelajaran aktif sebagai pembimbing, Di dalam active learning kegiatan 
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pencarian makna, informasi, dan pengalaman dilakukan oleh siswa, bukan oleh 

guru.  Pembelajaran ini menjadikan siswa tidak bergantung kepada guru atau 

orang lain apabila mereka mempelajari hal-hal baru. 

 

2.1.17 Strategi Pembelajaran Index Card Match 

Index Card Match atau mencari pasangan kartu indeks, “Merupakan cara 

aktif dan menyenangkan untuk meninjau ulang materi pelajaran, cara ini 

memungkinkan siswa untuk berpasangan dan memberi pertanyaan kuis kepada 

temannya”, Silberman (2013: 250). Menurut Zaini (2008: 67) strategi Index Card 

Match dapat diterapkan pada materi baru, namun dengan catatan peserta didik 

diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga 

ketika masuk kelas mereka sudah memiliki bekal pengetahuan. Langkah-langkah 

pembelajaran Index Car Match menurut Suprijono (2012:120) adalah sebagai 

berikut;  

(1) Buatlah potongan-potongan kertas sebanyak jumlah siswa yang 

ada di dalam kelas; (2) Bagilah kertas-kertas tersebut menjadi dua 

bagian yang sama; (3) Pada separuh bagian, tulis pertanyaan 

tentang materi yang akan dibelajarkan. Setiap kertas berisi satu 

pertanyaan; (4) Pada separuh kertas yang lain, tulis jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat; (5) Kocoklah semua 

kertas sehingga akan tercampur antara soal dan jawaban; (6) Setiap 

siswa diberi satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang 

dilakukan berpasangan. Separuh siswa akan mendapatkan soal dan 

separuh yang lain akan mendapatkan jawaban; (7) Mintalah kepada 

siswa untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada yang sudah 

menemukan pasangan, mintalah kepada mereka untuk duduk 

berdekatan. Jelaskan juga agar mereka tidak memberitahu materi 

yang mereka dapatkan kepada teman yang lain; (8) Setelah semua 

siswa menemukan pasangan dan duduk berdekatan, mintalah 

kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan soal 

yang diperoleh dengan kertas kepada teman-temannya yang lain. 

Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangannya; (9) Akhir 

proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan. 
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Penerapan strategi Index Card Match pada pembelajaran, menuntut 

siswa untuk  mengkaji gagasan, memecahkan masalah dan menerapkan apa yang 

mereka pelajari. Untuk melakukan itu semua siswa sering meninggalkan tempat 

duduk mereka. Dengan demikian strategi ini membuat siswa terbiasa aktif 

mengikuti pembelajaran sehingga aktivitas siswa meningkat. Selain meningkatkan 

aktivitas, strategi Index Card Match diharapkan juga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Menurut Sarah (2013) strategi Index Card Match memiliki kelebihan dan 

kekuangan. Beberapa kelebihan Index Card Match yaitu:  

(1) Menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan belajar mengajar; 
(2) Materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian 
siswa; (3) Mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan 
menyenangkan; (4) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa 
mencapai taraf ketuntasan belajar; (5) Penilaian dilakukan bersama 
pengamat dan pemain.  
 

 Selain memiliki kelebihan strategi Index Card Match juga memiliki 

kelemahan. Beberapa kelemahan dari strategi Index Card Match yaitu: 

 (1) Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk 
menyelesaikan tugas dan prestasi; (2) Guru harus meluangkan 
waktu yang lebih; (3) Lama untuk membuat persiapan; (4) Guru 
harus memiliki jiwa demokratis dan keterampilan yang memadai 
dalam hal pengelolaan kelas; (5) Menuntut sifat tertentu dari siswa 
atau kecendrungan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan 
masalah; (6) Suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat 
mengganggu kelas. 

2.2 Kajian Empiris 

Pada kajian empiris ini akan mengemukakan beberapa penelitian yang 

mendukung penilitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti 
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menggunakan  penelitian yang mengkaji tentang penerapan strategi Index Card 

Match. Penelitian tersebut diantaranya yaitu. 

Penelitian Mustolikh (2010) yang berjudul “The Improvement of 

Students’ Understanding About Sociology Materials by Using Index Card Match 

Strategy”.  Penelitian ini mengkaji tentang strategi Index Card Match dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran sosiologi, pada mahasiswa semester II, kelas 

A, Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, tahun pelajaran 

2008/2009. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa strategi Index Card 

Match dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sosiologi. Hal tersebut 

ditunjukkan dari peningkatan persentase ketuntasan belajar, yakni The average of 

students understanding about sociology materials increases from cycle 1 meeting 

(65,23%) to cycle 2 meeting (74%) and from cycle 2 meeting (74%) to cycle 3 

meeting (82, 61%). Rata-rata nilai ketuntasan siswa pada pembelajaran sosiologi 

meningkat dari sikus 1 (65,23%) ke siklus 2 (74%) dan dari siklus 2 (74%) ke 

siklus 3 (82,61%). 

Penelitian Erina, dkk (2013) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Strategi 

Belajar Aktif Tipe Index Card Match Terhadap Pemahaman Konsep Matematis 

Siswa Kelas VIII SMPN 1 Sasak Ranah Pasisie”. Dalam penelitiannya Erina 

menyebutkan bahwa, pemahaman konsep matematis siswa dengan menerapkan 

strategi belajar aktif tipe Index Card Match lebih baik daripada pemahaman 

konsep matematis siswa dengan menerapkan pembelajaran konvensional. Hal ini 

dibuktikan dengan, nilai rata-rata kelas eksperimen (61,04) lebih tinggi dari nilai 

rata-rata kelas kontrol (46,70). Selain itu, simpangan baku kelas eksperimen 

(27,39) juga lebih tinggi dari kelas kontrol (19,32). Setelah dilakukan uji 
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normalitas dan uji homogenitas, dilakukan uji t satu pihak dengan taraf 

kepercayaan 95% (α = 0,05) dengan drajat kebebasan = 1, diperoleh P –value = 

0,016. Karena P –value < α, maka  ditolak. 

Penelitian Sarah (2013), yang berjudul “Peningkatan Keaktifan Belajar 

IPS Sejarah Siswa Melalui Model Pembelajan Index Card Match (ICM) Kelas 

VIII D SMP Negeri 4 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013” Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa strategi Indeks Card Match, efektif untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIII D SMP Negeri 4 Semarang. 

Peningkatan aktivitas belajar ini dapat dilihat dari kenaikan persentase pada setiap 

siklusnya. Sebelum diadakan penelitian persentase keaktifan siswa yaitu 43,7%. 

Setelah diadakan siklus I persentase keatifan siswa menjadi 70%. Dan setelah 

siklus II persentase keaktifan siswa menjadi 88,57%.  

Penelitian Meviliana (2013) dengan judul “The Implementation of Index 

Card to Improve The Vocabulary  Master of The Seventh Grade Students of SMP 

N 22 Purworejo In The Academic Year 2012/1013”. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, meviliana berkesimpulan bahwa Index Card is improving the 

students vocabulary mastery, yang berarti Index Card dapat meningkatkan daftar 

kosa kata bahasa Inggris siswa. Hal ini terjadi karena siswa menemukan kata baru 

dan menemukan arti dari kata tersebut dengan cara yang menyenangkan yaitu 

dengan menggunakan strategi Index Card. 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Tribintari (2013) dengan 

judul “Penggunaan Metode Index Card Match untuk Meningkatkan Prestasi 

Belajar Mata Pelajaran Sistem Pemindah Tenaga Kompetensi Memelihara 
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Transmisi Kelas XI Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Gantiwarno Klaten 

Tahun Ajaran 2012/2013”. Hasil penelitian yang dilakukan Tribintari 

menunjukkan penerapan metode Index Card Match pada pembelajaran sistem 

pemindah tenaga kompetensi memelihara transmisi dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada materi tersebut. Peningkatan prestasi ini ditunjukkan dengan 

meningkatnya hasil rata-rata nilai tes akhir pada akhir setiap siklus. Rata-rata hasil 

belajar siswa kelas XI B Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Gantiworo 

pada siklus I yaitu 79,45 %, dan pada siklus II yaitu 85,48%.  

Penelitian Rizki (2014) dengan judul “Pengaruh Strategi Pembelajaran 

Aktif Tipe Index Card Match untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman 

Instrumental dan Relasional Siswa SMP.” Penelitian ini dilakukan di salah satu 

SMP Negeri di Kota Bandung. Kelas VII H pada SMP tersebut dijadikan kelas 

eksperimen dengan jumlah siswa 35 dan kelas VII G dijadikan kelas kontrol 

dengan jumlah siswa 34. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Rizki 

mengemukakan 3 kesimpulan yaitu:  

(1) Peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang 
memperoleh pembelajaran matematika dengan menggunakan 
pembelajaran aktif tipe Index Card Match lebih baik dibandingkan 
dengan kemampuan pemahaman matematis siswa yang 
memperoleh pembelajaran matematika biasa; (2) Peningkatan 
kemampuan pemahaman instrumental siswa yang memperoleh 
pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran 
aktif tipe Index Card Match tidak lebih baik dibandingkan dengan 
kemampuan pemahaman instrumental siswa yang memperoleh 
pembelajaran  matematika biasa; (3) Peningkatan kemampuan 
pemahaman relasional siswa yang memperoleh pembelajaran 
matematika dengan menggunakan pembelajaran aktif tipe Index 
Card Match lebih baik dibandingkan dengan kemampuan 
pemahaman relasional siswa yang memperoleh pembelajaran 
matematika biasa. 
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Keenam penelitian di atas relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu menggunakan strategi Index Card Match untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam pembelajaran. Selain memiliki kesamaan, penelitian yang 

akan dilakukan juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan 

yaitu pada mata pelajaran, subjek penelitian, kelas, dan tempat penelitian. 

Penelitian yang akan dilaksanakan yaitu tentang peningkatan hasil belajar 

membaca aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III SDN 1 Kedawung 

Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini sebagai tindak lanjut dari penelitian 

Mustolikh (2010), Erina (2013), Sarah (2013), Meviliana (2013), Tribintari 

(2013), Rizki (2014). Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang inovasi strategi pembelajaran khususnya penggunaan strategi Index Card 

Match. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Guru seharusnya dapat merancang pembelajaran yang bermakna bagi 

siswa. Pembelajaran bermakna menuntut guru untuk dapat mengaitkan 

pengetahuan siswa yang telah diperoleh dengan pengetahuan siswa yang akan 

diperoleh. Banyak guru yang belum mampu merancang pembelajaran yang 

demikian. Berdasarkan hasil observasi di kelas III SD Negeri 1 Kedawung, proses 

pembelajaran materi membaca aksara Jawa nglegena masih berpusat pada guru 

(teacher center) seperti ceramah dan penugasan. Siswa hanya diberi penjelasan 

dan diberi contoh beberapa kata, setelah itu siswa diminta untuk membaca aksara 

Jawa yang ada di buku tugas mereka masing-masing. Strategi ini kurang 

melibatkan siswa di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Guru kurang, 

memberikan peluang kepada siswa untuk menemukan pengetahuan dan 
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berinteraksi dengan siswa lainnya, sehingga siswa mudah merasa bosan. Kurang 

terlibatnya siswa dalam pembelajaran akan berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Berdasarkan permasalahan di atas, munculah  sebuah pemikiran untuk 

menggunakan strategi Index Card Match di dalam pembelajaran materi membaca 

aksara Jawa nglegena. Strategi ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan 

bekerjasama dengan teman-temannya dalam menjawab pertanyaan dengan 

mencocokkan kartu index yang mereka terima. Proses pembelajaran ini akan lebih 

menarik bagi siswa, karena siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai 

suatu konsep atau topik. Dengan demikian strategi ini membuat siswa terbiasa 

aktif mengikuti pembelajaran sehingga aktivitas siswa meningkat, dan hasil 

belajar siswa juga ikut meningkat. 

Berdasarkan penjabaran kerangka berpikir di atas, maka dapat dibuat 

bagan kerangka berpikir. Bagan kerangka berpikir dalam penelitian tindakan kelas 

ini yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka di atas maka penulis 

merumuskan hipotesis tindakan yaitu “Penerapan strategi Index Card Match dapat 

Kondisi Sebelum Diadakan Tindakan 

Menggunakan strategi Konvensional pada 
pembelajaran  membaca aksara Jawa 

Nglegena rendah 

1. Aktivitas siswa rendah 
- Kurang antusias dalam pembelajaran 

2. Hasil belajar rendah 
- Sebagian besar nilai siswa di bawah 

KKM 

Tindakan 

Penerapan Strategi Index Card Match 

Kondisi Setelah Diadakan Tindakan 

Setelah Menggunakan strategi Index Card 

Match  

Guru menerapkan  strategi index card 
match dalam  pembelajaran Bahasa 
Jawa materi membaca aksara Jawa 
Nglegena 

1. Aktivitas siswa meningkat. 

2. Aktivitas guru meningkat. 

3. Hasil belajar meningkat 
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meningkatkan hasil belajar membaca aksara Jawa nglegena  pada siswa kelas III 

Sekolah Dasar Negeri  1 Kedawung Kabupaten Banjarnegara”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
Pada bab ini, peneliti akan mengemukakan metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian. Metode penelitian diuraikan dalam subbab yang 

meliputi rancangan penelitian, siklus penelitian, subjek penelitian, tempat 

penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan 

indikator keberhasilan. Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

3.1 Rancangan Penelitian  

Penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan pada penelitian ini 

yaitu penelitian tindakan kelas kolaboratif. Penelitian ini akan dilaksanakan oleh 

peneliti berkolaborasi dengan guru kelas III SDN 1 Kedawung. Menurut Arikunto 

(2010: 17) “Penelitian kolaborasi yakni penelitian tindakan yang dilakukan secara 

berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati 

proses jalannya tindakan.” Pihak yang melakukan tindakan adalah guru sendiri, 

sedangkan yang melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya proses tindakan 

adalah peneliti. 

Peran peneliti dalam penelitian tindakan kelas kolaboratif yaitu sebagai 

pemberi ide, saran, dan masukan dalam penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Peneliti memberi masukan mengenai penerapan strategi Index Card 

Match dalam pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa nglegena. 

Peneliti dan guru kelas kemudian berdiskusi dalam penyusunan RPP. Selain itu, 

peneliti juga membantu guru dalam membuat media pelajaran. Dalam pelaksanaan 
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pembelajaran peneliti dan kepala sekolah berperan sebagai pengamat. Peneliti dan 

kepala sekolah mengamati guru kelas melaksanakan pembelajaran dengan 

menerapkan strategi Index Card Match. 

Peneliti akan melaksanakan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam membaca aksara Jawa nglegena dengan menggunakan strategi Index 

Card Match pada siswa kelas III SD Negeri  1 Kedawung. Penelitian 

direncanakan melalui dua siklus. Siklus I terdiri dari 1 pertemuan, yaitu untuk 

pembelajaran dan tes formatif. Siklus II terdiri dari 1 pertemuan, yaitu untuk 

pembelajaran dan tes formatif. 

Secara garis besar Arikunto (2010: 16)  memaparkan bahwa terdapat 

empat tahapan dalam siklus penelitian tindakan kelas yang lazim digunakan, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Siklus I dalam penelitian ini 

diawali dengan mengidentifikasi dan menganalisis masalah untuk menyusun 

rencana tindakan. Tahap berikutnya, Guru melaksanakan tindakan sesuai dengan 

rencana tindakan. Pengamatan dilakukan ketika guru melakukan tindakan 

penelitian. Pengamatan dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Tahap 

terakhir yang dilakukan pada siklus I yaitu refleksi. 

Hasil refleksi pada siklus I dijadikan acuan untuk menyusun rencana 

pembelajaran pada siklus II. Siklus II merupakan kegiatan perbaikan pembelajaran 

siklus I. Tahap-tahap pelaksanaan tindakan pada siklus II sama seperti siklus I. 

Siklus II bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran siklus I. 

Hasil refleksi siklus II dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan penelitian. 

Ketika semua indikator keberhasilan telah terpenuhi dan kualitas pembelajaran 

dianggap memuaskan maka penelitian tidak perlu dilanjutkan ke siklus 

berikutnya. Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat 
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simpulan penelitian dan pemaknaan hasil. Jika hasil refleksi siklus II 

menunjukkan masih rendahnya kualitas pembelajaran maka penelitian dilanjutkan 

ke siklus berikutnya. Langkah-langkah dalam siklus III sama seperti langkah-

langkah pada siklus I dan II. 

 

3.2 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Kolaboratif 

PTK kolaboratif memiliki prosedur penelitian sebagaimana jenis 

penelitian pada umumnya. Prosedur penelitian pada PTK kolaboratif terdiri dari 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Perencanaan bertujuan untuk 

menganalisis permasalahan pembelajaran untuk selanjutnya dicarikan solusi. 

Menurut Pizaluddin dan Ermalinda (2013: 71) tahapan perencanaan PTK terdiri 

atas mengidentifikasi masalah, menganalisis dan merumuskan masalah, serta 

merencanakan perbaikan. 

Pelaksanaan merupakan langkah-langkah tindakan sebagai solusi dalam 

menyelesaikan permasalahan. Menurut Susilo (2003) dalam Pizaluddin dan 

Ermalinda (2013: 78) dalam melaksanakan PTK ada beberapa langkah-langkah 

yang harus dilakukan oleh peneliti atau guru. Langkah-langkah tersebut yaitu 

adanya ide awal, prasurvei, diagnosis, perencanaan, implementasi tindakan, 

observasi, refleksi dan pembuatan laporan. Penjelasan lebih lanjut mengenai 

prosedur penelitian dapat dibaca pada uraian berikut. 

 

3.2.1 Mengidentifikasi Masalah 

Selama proses pembelajaran guru sering dihadapkan dengan berbagai 

masalah, baik masalah yang bersifat pengelolaan kelas, maupun yang bersifat 

intruksional. Identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui masalah apa saja 
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yang ada dalam pembelajaran. Untuk dapat menganalisis masalah secara tepat 

guru perlu menggolongkan masalah-masalah berdasarkan kriteria tertentu.  

Menurut Pizaluddin dan Ermalinda (2013: 72) masalah pembelajaran 

dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu pengorganisasian materi pelajaran, 

penyampaian materi pelajaran dan pengelolaan kelas. Masalah-masalah tersebut 

berbeda satu sama lain dalam hal kepentingan atau nilai strategisnya. Masalah 

yang satu bisa jadi merupakan penyebab dari masalah yang lain, sehingga 

pemecahan terhadap satu masalah akan berdampak pada yang lain. 

 

3.2.2 Menganalisis dan Merumuskan Masalah 

Jika masalah sudah ditetapkan, maka masalah tersebut perlu dianalisis 

dan dirumuskan. Tujuan dari menganalisis masalah tersebut adalah agar guru dan 

peneliti tahu penyebab terjadinya masalah tersebut. Penyebab terjadinya masalah 

dapat berasal dari guru, siswa, materi ajar, sumber belajar, media, strategi 

pembelajaran, dan faktor lainnya. Penyebab terjadinya masalah perlu diketahui 

oleh peneliti dan guru, supaya dapat ditentukan solusi yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Dari berbagai penyebab terjadinya masalah, 

tentukan penyebab yang paling dominan atau yang merupakan akar masalah. 

Rumusan masalah bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup 

permasalahan yang akan diteliti. Perumusan masalah didapatkan dari berbagai 

masalah yang timbul dalam proses pembelajaran di kelas. Dari berbagai masalah 

yang timbul di kelas, pilihlah masalah yang paling mendesak untuk segera 

dilakukan perbaikan. Diperlukan kecermatan guru dan peneliti di dalam 

menganalisis dan merumuskan masalah.  
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3.2.3 Merencanakan Tindakan Perbaikan 

Pada tahap ini guru dan peneliti merancang tindakan perbaikan yang 

akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang ditetapkan. Pemilihan tindakan 

perbaikan  harus sesuai dngan masalah yang dihadapi. Tindakan yang dipilih 

adalah tindakan inovatif, seperti pemilihan strategi, pendekatan, model, media, 

dan faktor lain.  

Menurut Pizaluddin dan Ermalinda (2013: 76) dalam merancang suatu 

tindakan perbaikan guru dapat mengacu pada teori yang relevan, bertanya kepada 

ahli terkait, dan berkonsultasi dengan teman sejawat. Ahli terkait meliputi ahli 

pembelajaran, ahli bidang studi dan pembelajaran bidang studi. Rencana tindakan 

perbaikan dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

 

3.2.4 Adanya Ide Awal 

Pelaksanaan suatu penelitian tindakan kelas diawali dengan gagasan-

gagasan atau ide-ide yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Pada umumnya ide 

awal dilakukannya PTK yaitu adanya permasalahan pembelajaran disuatu kelas. 

Ide awal tersebut diantaranya berupa suatu upaya yang dapat ditempuh untuk 

mengatasi permasalahan.  

Bahan perbaikan yang inovatif dapat digunakan guru untuk mengatasi 

permasalahan dalam pembelajaran. Pemilihan bahan perbaikan pembelajaran juga 

harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi ajar. Bahan perbaikan 

sebagai ide awal dilakukannya PTK harus mampu mengubah dan memperbaiki 

kualitas pembelajaran pada kelas yang sedang diteliti. 
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3.2.5 Prasurvei 

Prasurvei atau temuan awal dimaksudkan untuk mengetahui secara detail 

kondisi pada kelas yang akan diteliti. Pada tahap ini guru bekerjasama dengan 

peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam kelas. Keadaan 

kelas, sikap siswa ketika pembelajaran, dan sarana pembelajaran yang terdapat di 

dalam kelas harus diamati dengan cermat. Pengamatan terhadap kondisi kelas 

bertujuan untuk menetapkan rencana perbaikan yang tepat.  

Tahap prasurvei boleh tidak dilakukan dalam suatu penelitian tindakan 

kelas. Tidak dilakukannya tahap prasurvei dalam penelitian, jika peneliti atau guru 

telah memahami kondisi kelas dengan baik. Selama guru melakukan pembelajaran 

di kelas, guru dapat mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapinya. 

Permasalahan tersebut biasanya berkaitan dengan kemajuan siswa, sarana 

pengajaran maupun sikap siswannya.  

 

3.2.6 Diagnosis 

Diagnosis dilakukan oleh peneliti yang tidak terbiasa mengajar disuatu 

kelas yang dijadikan sasaran penelitian. Diagnosis mengenai timbulnya suatu 

permasalahan dalam kelas perlu dilakukan oleh peneliti. Hasil diagnosis dalam 

penelitian, akan memudahkan peneliti menentukan berbagai hal yang berkaitan 

dengan implementasi PTK, seperti strategi dan media pengajaran yang tepat. 

Sama halnya dengan prasurvei, tahap diagnosis juga tidak harus ada 

dalam penelitian tindakan kelas. Diagnosis tidak perlu dilakukan bagi guru yang 

melakukan PTK di kelas tempat dia mengajar, karena guru sudah mengetahui 

penyebab timbulnya masalah di dalam kelas.  
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3.2.7 Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang berupa kegiatan untuk 

menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Pizaluddin dan Ermalinda (2013: 

79) perencanaan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perencanaan umum dan 

perencanaan khusus. Perencanaan umum dimaksudkan untuk menyusun 

rancangan yang meliputi keseluruhan aspek yang terkait PTK. Perencanaan 

khusus dimaksudkan untuk menyusun rancangan dari siklus per siklus. 

Pada tahap ini, peneliti melakukan koordinasi dengan guru kelas 

mengenai waktu pelasanaan penelitian, materi yang akan diajarkan, dan rencana 

pelaksanaan  penelitian. Perencanaan yang telah disepakati dengan guru 

dicantumkan kedalam silabus pengembangan. Silabus pengembangan dijadikan 

acuan dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

 

3.2.8 Implementasi Tindakan 

Implementasi tindakan pada perinsipnya merupakan realisasi dari suatu 

tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Implementasi tindakan dalam 

penelitian ini yaitu melaksanakan pembelajaran dengan strategi Index Card 

Match. Tahap ini, harus dilakukan sebaik mungkin supaya hasil yang diperoleh 

menjadi optimal. Selain itu, peneliti dan guru kelas harus berusaha menerapkan 

tindakan sesuai dengan perencanaan, sehingga tujuan dari PTK dapat tercapai. 

Guru kolaborator melakukan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan 

strategi Index Card Match. Kegiatan dalam pembelajaran tersebut terdiri dari 

kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Kegiatan pendahuluan terdiri dari 
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pengkondisian kelas dan apersepsi. Kegiatan inti diawali dengan guru 

menjelaskan materi pembelajaran dan diteruskan penerapan strategi Index Card 

Match. Kegiatan penutup terdiri dari kesimpulan, tes formatif dan pemberian 

motivasi oleh guru. 

 

3.2.9 Pengamatan 

Tahap pengamatan dan pengumpulan data dilakukan secara bersamaan 

pada saat implementasi tindakan. Tahap pengamatan dilakukan selama tahap 

implementasi tindakan berlangsung. Pada saat melakukan pengamatan, peneliti 

sebaiknya mencatat semua peristiwa atau hal yang terjadi di kelas penelitian. 

Misalnya mengenai kinerja guru, situasi kelas, perilaku dan sikap siswa, dan lain 

sebagainya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang 

berlebihan dari guru. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu proses 

pembelajaran. Sebaiknya tidak menggunakan prosedur pengumpulan data yang 

dilakukan oleh guru secara mutlak, karena guru juga berperan sebagai pelaksana 

rancangan pembelajaran. 

 

3.2.10 Refleksi  

Refleksi ialah perbuatan merenung dan memikirkan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Pada tahap ini guru kelas dan peneliti berupaya untuk 

mengevaluasi terkait kegiatan PTK yang dilaksanakan. Refleksi ini dilakukan 

dengan kolaboratif, yaitu adanya diskusi terhadap berbagai masalah yang terjadi 

di kelas penelitian.  
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Refleksi dapat dilakukan setelah adanya implementasi tindakan dan hasil 

observasi. Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap 

hasil pengamatan atas implementasi tindakan. Berdasakan refleksi ini pula suatu 

perbaikan tindakan selanjutnya ditentukan. Jika tujuan PTK belum tercapai maka 

dilakukan tindakan ulang melalui siklus berikutnya. Jika tujuan PTK telah tercapai 

maka siklus dihentikan, dan diteruskan dengan pembuatan laporan PTK. 

 

3.3 Siklus Penelitian 

Siklus penelitian tindakan pada umumnya dilakukan sebanyak dua 

siklus. Hal itu dapat dilakukan apabila pada siklus kedua, hasil penelitian sudah 

memenuhi kriteria dalam indikator keberhasilan penelitian. Penelitian ini 

direncanakan akan dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari satu  

pertemuan, yang di dalamnya memuat pembelajaran dan tes formatif. Setiap 

pertemuannya membutuhkan waktu 2 x 35 menit, sehingga keseluruhan PTK 

membutuhkan waktu 4 x 35 menit.  

Siklus I dan siklus II dilakukan dalam empat tahap. Tahapan dalam 

siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pada bagian 

ini akan dikemukakan mengenai tahapan yang akan dilakukan pada siklus I dan II. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

 

3.3.1 Siklus I 

Siklus I terdiri dari satu pertemuan. Pertemuan pada siklus I ini 

digunakan untuk mempelajari cara membaca kata berhuruf Jawa nglegena. 

Pembelajaran yang dilaksanakan dengan menerapkan strategi Index Card Match. 
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Terdapat empat tahap penelitian pada siklus I. Tahapan yang ada pada 

siklus I meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Penjelasan lebih 

lanjut mengenai siklus I sebagai  berikut. 

 

3.3.1.1 Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan, peneliti dan guru berdiskusi dalam 

mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah dan mengembangkan 

pemecahan masalah. Analisis tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan rencana 

kegiatan pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa nglegena. 

Pembelajaran pada siklus I menerapkan strategi  Index Card Match.  

Kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam perencanaan siklus I yaitu: (1) 

Menyusun RPP pembelajaran Bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa 

nglegena melalui strategi Index Card Match; (2) Menyusun materi ajar, sumber 

belajar, dan lembar kerja siswa (LKS); (3) Menyiapkan media untuk pembelajaran 

bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa nglegena; (4) Menyusun kisi-kisi dan 

membuat soal tes formatif  membaca aksara Jawa nglegena, beserta kunci 

Jawaban dan pedoman penilaian; (5) Menyusun lembar pengamatan untuk 

mengamati aktivitas belajar siswa selama pembelajaran bahasa Jawa materi 

membaca aksara Jawa nglegena melalui strategi Index Card Match; (6) Menyusun 

lembar pengamatan berupa APKG untuk mengamati performansi guru selama 

pembelajaran Bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa nglegena melalui strategi 

Index Card Match. RPP yang digunakan dalam siklus I dapat dibaca pada 

lampiran 5. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa beserta deskriptor dapat 

dibaca pada lampiran 13 dan 14. Lembar pengamatan performansi guru beserta 

deskriptor dapat dibaca pada lampiran 9, 10, 11, dan 12. 
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3.3.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan untuk menerapkan rencana yang 

telah disusun. Pada saat pelaksanaan, guru menerapkan strategi Index Card Match 

dalam pembelajaran Bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa nglegena. 

Pelaksanaan tindakan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan 

penutup. Langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan strategi Index Card 

Match sebagai berikut: 

Pendahuluan 

(1) Menyiapkan rencana pembelajaran. 

(2) Menyiapkan alat peraga, media pembelajaran, dan lembar kegiatan siswa. 

(3) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru kemudian memberikannya kepada observer untuk mengamati proses 

pembelajaran. 

(4) Guru melakukan pengelolaan kelas, mengucapkan salam, berdoa, presensi, 

apersepsi. 

(5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Inti 

(1) Guru menjelaskan tentang membaca kata berhuruf Jawa nglegena. 

(2) Guru membagi kartu jawaban dan kartu soal kepada siswa, satu siswa 

mendapat satu kartu.  

(3) Siswa mencari pasangan kartu yang diperoleh, sehingga satu kelompok 

terdiri dari pemegang kartu soal dan pemegang kartu jawaban.  

(4) Setelah bertemu dengan pasangan, kedua siswa tersebut membentuk 

kelompok dan berdiskusi.  
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(5) Setiap kelompok maju ke depan kelas untuk memberikan pertanyaan kepada 

kelompok lain. Pemegang kartu soal bertugas memberikan pertanyaan 

kepada kelompok lain sesuai dengan soal pada kartu soal (menulis aksara 

Jawa di papan tulis). Pemegang kartu jawaban bertugas mencocokan 

jawaban kelompok lain dengan jawaban milik kelompok.  

(6) Kelompok yang tidak maju ke depan menjawab soal yang diberikan oleh 

kelompok yang ada di depan kelas. 

Penutup 

(1) Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi mambaca kata 

berhuruf Jawa nglegena. 

(2) Siswa mengerjakan tes formatif I pada akhir pembelajaran. 

(3) Guru menutup pembelajaran dengan memberikan pesan dan mengucapkan 

salam. 

 

3.3.1.3 Observasi 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dan kepala sekolah selama 

pembelajaran berlangsung. Peneliti dan kepala sekolah melakukan pengamatan 

terhadap performansi guru dan aktivitas belajar siswa, sesuai dengan pedoman 

pengamatan performansi guru dan aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa 

diamati selama proses pembelajaran. Aktivitas yang diamati yaitu (1) Perhatian 

siswa terhadap penjelasan guru; (2) Keaktifan siswa dalam mencari pasangan; (3) 

Tanggung jawab siswa dalam membentuk kelompok; (4) keikutsertaan siswa 

dalam berdiskusi; (5) Kemampuan siswa dalam mempersentasikan hasil diskusi; 

(6) Perhatian siswa terhadap klarifikasi yang disampikan guru; (7) keikutsertaan 
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siswa dalam menyimpulkan materi. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa 

beserta deskriptor dapat dibaca pada lampiran 13 dan 14. 

Pengamatan terhadap performansi guru menggunakan Alat Penilaian 

Kompetensi Guru (APKG). APKG yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

APKG 1 dan APKG 2. APKG 1 digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

merencanakan pembelajaran. APKG 2 digunakan untuk menilai kemampuan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran. Pengamatan terhadap kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Aspek yang diamati dalam performansi guru secara garis besar meliputi 

penguasaan materi, penguasaan dalam menerapkan strategi Index Card Match, 

dan pengelolaan kelas. Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG) beserta 

deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 9, 10, 11, 12. 

 

3.3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I. Performansi guru, aktivitas belajar siswa dan hasil belajar 

siswa pada siklus I dianalisis pada tahap ini. Analisis digunakan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan aspek-aspek yang diamati pada siklus I.  

Kekurangan yang ada pada siklus I dianalisis untuk menemukan solusi. 

Solusi tersebut digunakan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus II. 

Kelebihan yang ada pada siklus I tetap dipertahankan atau ditingkatkan pada 

pelaksanaan siklus II untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dengan adanya 

refleksi kesalahan pada siklus I tidak terulang kembali pada siklus II. Refleksi 

memungkinkan guru untuk merencanakan tindakan pencegahan terhadap 

kemungkinan masalah-masalah yang mungkin muncul pada siklus II. 
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3.3.2 Siklus II 

Siklus II dilaksanakan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil 

siklus I. Sama halnya dengan siklus I, siklus II terdiri dari satu pertemuan. 

Pertemuan pada siklus mempelajari tentang membaca kalimat berhuruf Jawa 

nglegena. Pembelajaran pada siklus II menerapkan strategi Index Card Match. 

Terdapat empat tahapan penelitian pada siklus II. Tahapan yang ada 

pada siklus II meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Penjelasan 

lebih lanjut mengenai siklus II sebagai  berikut. 

 

3.3.2.1 Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan oleh peneliti dan guru pada siklus II 

merupakan perbaikan dari perencanaan siklus I. Perencanaan kegiatan disusun 

berdasarkan hasil refleksi siklus I. Peneliti dan guru berdiskusi untuk 

merencanakan kegiatan pembelajaran pada siklus II.  

Hal-hal yang direncanakan pada siklus II antara lain: (1) Merencanakan 

rencana pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah strategi Index Card Match 

pada pembelajaran bahasa Jawa, materi membaca aksara Jawa nglegena; (2) 

Merancang alat peraga, media pembelajaran, dan lembar kegiatan siswa; (3) 

Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru; (4) 

Menyusun tes formatif II beserta kisi-kisinya. RPP yang digunakan dalam siklus 

II dapat dibaca pada lampiran 8. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa 

beserta deskriptor dapat dibaca pada lampiran 13 dan 14. Lembar pengamatan 

performansi guru beserta deskriptor dapat dibaca pada lampiran 9, 10, 11, 12. 
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3.3.2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan untuk menerapkan rencana yang 

telah disusun. Pada saat pelaksanaan, guru menerapkan strategi Index Card Match 

dalam pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa nglegena. 

Pelaksanaan tindakan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan 

penutup. Langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan strategi Index Card 

Match sebagai berikut: 

Pendahuluan 

(1) Menyiapkan rencana pembelajaran. 

(2) Menyiapkan alat peraga, media pembelajaran, dan lembar kegiatan siswa. 

(3) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru kemudian memberikannya kepada observer untuk mengamati proses 

pembelajaran. 

(4) Guru melakukan pengelolaan kelas, mengucapkan salam, presensi, 

apersepsi. 

(5)  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Inti 

(1) Guru menyampaikan materi membaca kalimat berhuruf Jawa nglegena. 

(2) Guru membagi kartu jawaban dan kartu soal kepada siswa, satu siswa 

mendapat satu kartu.  

(3) Siswa mencari pasangan kartu yang diperoleh, sehingga satu kelompok 

terdiri dari pemegang kartu soal dan pemegang kartu jawaban.  

(4) Setelah bertemu dengan pasangan, kedua siswa tersebut membentuk 

kelompok dan berdiskusi. 



60 
 

 

(5) Setiap kelompok maju ke depan kelas untuk memberikan pertanyaan kepada 

kelompok lain. Pemegang kartu soal bertugas memberikan pertanyaan 

kepada kelompok lain sesuai dengan soal pada kartu soal (menulis aksara 

Jawa di papan tulis). Pemegang kartu jawaban bertugas mencocokan 

jawaban kelompok lain dengan jawaban milik kelompok.  

(6) Kelompok yang tidak maju ke depan menjawab soal yang diberikan oleh 

kelompok yang ada di depan kelas. 

Penutup 

(1) Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bahasa Jawa materi membaca 

aksara Jawa nglegena.  

(2) Siswa mengerjakan tes formatif II pada akhir pembelajaran. 

(3) Guru menutup pelajaran dengan memberikan pesan dan mengucapkan 

salam. 

 

3.3.2.3 Observasi 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dan kepala sekolah selama 

pembelajaran berlangsung. Peneliti dan kepala sekolah melakukan pengamatan 

terhadap performansi guru dan aktivitas belajar siswa, sesuai dengan pedoman 

pengamatan performansi guru dan aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa 

diamati selama proses pembelajaran. Aktivitas yang diamati yaitu (1) Perhatian 

siswa terhadap penjelasan guru; (2) Keaktifan siswa dalam mencari pasangan; (3) 

Tanggung jawab siswa dalam membentuk kelompok; (4) keikutsertaan siswa 

dalam berdiskusi; (5) Kemampuan siswa dalam mempersentasikan hasil diskusi; 

(6) Perhatian siswa terhadap klarifikasi yang disampikan guru; (7) keikutsertaan 
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siswa dalam menyimpulkan materi. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa 

beserta deskriptor dapat dibaca pada lampiran 13 dan 14. 

Pengamatan terhadap performansi guru menggunakan Alat Penilaian 

Kompetensi Guru (APKG). APKG yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

APKG 1 dan APKG 2. APKG 1 digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

merencanakan pembelajaran. APKG 2 digunakan untuk menilai kemampuan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran. Pengamatan terhadap kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Aspek yang diamati dalam performansi guru secara garis besar meliputi 

penguasaan materi, penguasaan dalam menerapkan strategi Index Card Match, 

dan pengelolaan kelas. Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG) dapat dibaca 

pada lampiran 9 dan 11. 

 

3.3.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus II. Performansi guru, aktivitas belajar siswa dan hasil 

belajar siswa pada siklus II dianalisis pada tahap ini. Analisis digunakan untuk 

menentukan perlu atau tidaknya dilakukan siklus lanjutan.  

Perlu atau tidaknya dilakukan siklus lanjutan, didasarkan pada 

ketercapaian ketiga indikator keberhasilan penelitian. Indikator keberhasilan 

tersebut, meliputi performansi guru, aktivitas belajar, dan hasil belajar. Masing-

masing indikator memiliki kriteria pencapaian minimal sebagai pedoman 

menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang dilaksanakan. Jika 

indikator keberhasilan tercapai, maka tidak perlu dilanjutkan siklus berikutnya. 



62 
 

 

Jika indikator keberhasilan belum tercapai maka akan dilanjutkan dengan kegiatan 

pembelajaran pada siklus selanjutnya. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini yaitu siswa kelas III SD Negeri 1 

Kedawung Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 2014/2015. Jumlah siswa 

sebanyak 24 siswa, terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Daftar 

nama siswa kelas III SD Negeri 1 Kedawung tahun pelajaran 2014/2015 dapat 

dibaca pada lampiran 2.  

Selain siswa, guru kelas III SD Negeri Kedawung Kabupaten 

Banjarnegara juga menjadi subjek dalam penelitian tindakan kelas ini. Guru kelas 

III SD Negeri 1 Kedawung yaitu ibu Ari Sudarti. Guru kelas dijadikan subjek 

penelitian karena performansi guru dalam merencanakan pembelajaran dan 

melaksanakan pembelajaran turut dinilai. 

 

3.5 Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Kedawung 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Lokasi SD berada antara kantor 

balai desa Kedawung dan TK Bakti Utami. Di belakang SD terdapat area 

persawahan yang luas dan pemukiman penduduk berada disebrang jalan SD 

Negeri 1 Kedawung. Kondisi SD Negeri 1 Kedawung yang strategis tersebut, 

tidak jarang membuat siswa seringkali kurang berkonsentrasi dalam mengikuti 

pembelajaran.  
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Berdasarkan pada program semester mata pelajaran bahasa Jawa kelas 

III SD Negeri 1 Kedawung, materi membaca aksara Jawa nglegena berada di awal 

bulan Maret dan April 2015. Penelitian dilaksanakan pada minggu kedua bulan 

Maret dan minggu kedua bulan April 2015. 

 

3.6 Data Penelitian 

Pada subbab ini akan dipaparkan tentang data penelitian. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. 

Sumber data pada penelitian ini yaitu guru, siswa, dan dokumen penelitian. Uraian 

selengkapnya mengenai jenis dan sumber data sebagai berikut. 

 

3.6.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kulitatif dan data kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2014: 6) data kualitatif adalah “Data yang berbentuk kata, 

kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto”. Data kualitatif 

pada penelitian ini berupa hasil pengamatan performansi guru dan aktivitas belajar 

siswa. Data kualitatif diperoleh melalui observasi atau pengamatan terhadap 

aktifitas siswa dan performansi guru saat proses pembelajaran. Pengamatan 

dilakukan selama proses pembelajaran. Instrumen untuk mengamati performansi 

guru yaitu APKG. Dan instrument untuk mengamati aktivitas belajar siswa yaitu 

lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. 

Menurut Sugiyono (2014: 6) data kuantitatif dalah “Data yang berbentuk 

angka atau data kualitatif yang diangkakan/scoring”. Data kuantitatif yang 

dikumpulkan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu hasil dari lembar aktifitas 
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siswa, hasil lembar kerja, dan tes formatif siswa kelas III SD Negeri 1 Kedawung 

pada siklus I dan siklus II. 

 

3.6.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa 

sumber. Sumber data merupakan segala sesuatu yang menunjukan asal dari data 

yang diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: guru, 

siswa, dan dokumen.  

Sumber data yang pertama adalah guru. Data yang bersumber dari guru 

yaitu data hasil pengamatan terhadap performansi guru selama pembelajaran baik 

pada siklus I maupun siklus II. Data performansi guru diperoleh dari hasil 

pengamatan yang dilakukan peneliti dan kepala sekolah. Guru yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu guru kelas III SD Negeri 1 Kedawung kabupaten 

Banjarnegara.  

Performansi guru yang diamati dan dinilai meliputi kemampuan guru 

dalam merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. Pengamatan 

dan penilaian terhadap performansi guru dalam pembelajaran berpedoman pada 

deskriptor yang terdapat pada Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG). APKG 

dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu APKG 1 dan APKG 2. APKG 1 

digunakan  untuk mengamati perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru. 

APKG 2 digunakan untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran. Data kualitatif 

yang diperoleh dianalisis dengan memberikan skor pada setiap aspek yang diamati 

pada lembar pengamatan. 

Siswa yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 

III SD Negeri 1 Kedawung tahun pelajaran 2014/2015. Siswa kelas III SD Negeri 
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1 Kedawung berjumlah 24 siswa, terdiri dari 12 siswa perempuan dan 12 siswa 

laki-laki. Data yang bersumber dari siswa yaitu hasil belajar siswa dan aktivitas 

belajar siswa. Hasil belajar siswa diperoleh  melalui teknik tes pada pembelajaran 

materi membaca aksara Jawa nglegena. Pembelajaran pada siklus I dan II 

menerapkan strategi Index Card Match. Data aktivitas belajar siswa diperoleh 

melalui teknik non tes pada pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena dengan 

menerapkan strategi Index Card Match pada siklus I dan II. 

Menurut Sugiyono (2014: 326) “Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu.” Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Data yang menjadi sumber dalam penelitian terdiri 

dari daftar nilai siswa, daftar hadir siswa, rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), dan lembar kerja siswa (LKS). 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan 

data, yaitu teknik tes, dan non tes. Pada penelitian ini teknik tes digunakan untuk 

mengumpulkan data kuantitatif, yaitu hasil belajar siswa. Teknik non tes 

digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif berupa data peformansi guru dan 

aktivitas belajar siswa. Uraian selengkapnya tentang kedua teknik pengumpulan 

data tersebut, sebagai berikut. 

 

3.7.1 Non Tes 

Teknik non tes digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat 

kualitatif. Teknik pengambilan data kualitatif yaitu melalui pengamatan. 

Pengamatan yang dilaksanakan bertujuan untuk mengambil data performansi guru 
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dan aktivitas belajar siswa. Instrumen yang digunakan pada teknik non tes yaitu 

lembar pengamatan. Lembar pengamatan untuk mengamati performansi guru 

yaitu Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG) beserta deskriptornya, terdapat 

pada lampiran 9, 10, 11, 12. Aspek yang diamati pada performansi guru meliputi 

kemampuan dalam menyusun RPP dan kemampuan melaksanakan pembelajaran. 

Lembar pengamatan untuk mengamati keaktifan siswa ketika mengikuti 

pembelajaran yaitu lembar pengamatan aktivitas belajar siswa beserta 

deskriptronya, terdapat pada lampiran 13 dan 14. Pada aktivitas belajar siswa, 

aspek yang diamati terdapat pada kegiatan : (1) pendahuluan, (2) eksplorasi, (3) 

elaborasi, (4) konfirmasi, dan (5) penutup. 

 

3.7.2 Tes 

Teknik tes dalam pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan saat di akhir siklus (tes formatif). Penelitian ini menggunakan dua 

siklus sehingga tes yang dilakukan oleh peneliti sebanyak dua kali yaitu tes 

formatif I dan tes formatif II. Tes formatif  I dilakukan setelah siklus I, dan tes 

formatif II dilakukan setelah siklus II. Tes fomatif  beserta kisi-kisinya dibuat oleh 

peneliti berkolaborasi dengan guru kelas.  

Keterampilan yang akan diukur dalam penelitian ini adalah keterampilan 

membaca permulaan, sehingga tes yang digunakan adalah tes lisan. Dengan tes 

lisan kemampuan setiap siswa dalam melafalkan aksara Jawa nglegena dapat 

diketahui oleh guru. Dengan menggunakan tes lisan siswa tidak dapat mencontek 

atau meminta jawaban dari siswa lain. Sehingga hasil dari tes lisan merupakan 

kemampuan asli yang dimiliki oleh siswa. Penggunaan jenis tes lisan untuk 
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menilai kemampuan membaca permulaan siswa, akan memudahkan guru dalam 

menentukan tingkat keberhasilan pembelajaran.  

 

3.8 Instrumen Penelitian 

Pada bagian ini akan dipaparkan instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini. Instrumen penelitian merupakan seperangkat alat yang 

digunakan dalam penelitian. Ada tiga instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (2) Instrumen tes, (3) 

Instrumen non tes. Uraian selengkapnya tentang ketiga instrumen penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

3.8.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan seperangkat 

rencana yang berisi komponen-komponen pembelajaran dengan susunan 

sistematis guna mencapai tujuan pembelajaran. RPP disusun sebagai rancangan 

tertulis sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pada penelitian ini, 

dilaksanakan satu pertemuan pembelajaran dalam setiap siklus. Masing-masing 

siklus dibuat satu RPP untuk satu kali pembelajaran.  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menggambarkan langkah-langkah 

yang akan dilakukan oleh guru dan siswa pada saat proses pembelajaran. Materi 

yang akan diajarkan dan evaluasi yang digunakan dijabarkan dalam RPP.   Media 

dan strategi yang digunakan dalam pembelajaran dicantumkan dalam RPP. Dalam 

penelitian ini, peneliti menerapkan strategi Index Card Match dalam 

pembelajaran. Manfaat penyusunan RPP sebelum melaksanakan pembelajaran 

yaitu, pembelajaran akan terorganisir secara baik sehingga tujuan pembelajaran 
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dapat tercapai. RPP yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibaca pada 

lampiran 5 dan 8. 

 

3.8.2 Instrumen Tes 

Instrumen tes merupakan alat penelitian yang digunakan untuk 

mendapatkan data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu hasil 

belajar siswa. Tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes lisan. Peneliti 

menggunakan tes lisan karena sesuai dengan hasil belajar siswa yang akan dinilai 

yaitu membaca permulaan. 

Kemampuan siswa yang akan dinilai yaitu kemampuan siswa dalam 

membaca aksara Jawa nglegena. Aspek yang menjadi indikator penilaian dalam 

membaca aksara Jawa nglegena yaitu ketepatan pelafalan, intonasi, kelancaran, 

kejelasan, dan rasa percaya diri siswa. Penilaian dilakukan secara individu. 

Dengan bimbingan guru, siswa maju satu persatu ke depan kelas untuk membaca 

kata/kalimat berhuruf Jawa nglegena. Instrumen tes lisan terlampir pada RPP di 

setiap siklus. 

 

3.8.3 Instrumen Non Tes 

Instrumen non tes merupakan alat penelitian yang digunakan untuk 

mendapatkan data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data 

performansi guru dan aktivitas belajar siswa. Data kualitatif diperoleh melalui 

pengamatan. Pengamatan terhadap performansi guru dilakukan oleh peneliti dan 

kepala sekolah. Pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dilakukan oleh 

peneliti dan guru kelas. 
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Instrumen non tes yang digunakan yaitu lembar pengamatan. Lembar 

pengamatan yang digunakan yaitu lembar pengamatan performansi guru dan 

aktivitas belajar siswa. Lembar pengamatan performansi guru digunakan untuk 

menilai performansi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. 

Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa digunakan untuk menilai aktivitas 

belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Penjelasan selengkapnya 

dapat dibaca pada uraian berikut. 

 

3.8.3.1 Lembar Pengamatan Performansi Guru. 

Data mengenai performansi guru diperoleh melalui pengamatan yang 

dilakukan peneliti dan kepala sekolah kepada guru kelas III SD Negeri 1 

Kedawung. Pengamatan dilakukan selama pembelajaran pada siklus I dan siklus 

II. Lembar pengamatan yang digunakan untuk menilai performansi guru yaitu 

Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG).  APKG yang digunakan dalam 

penelitian ini mencakup APKG 1 dan APKG 2. APKG 1 yaitu lembar 

pengamatan yang digunakan untuk mengamati dan menilai kemampuan guu 

dalam menyusun RPP. APKG 2 yaitu lembar pengamatan yang digunakan untuk 

mengamati dan menilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran.  

Terdapat enam aspek yang akan dinilai pada APKG 1. Keenam aspek 

tersebut yaitu: (1) perumusan indikator; (2) pengembangan rencana pembelajaran; 

(3) perencanaan kegiatan pembelajaran; (4) perencanaan pengeloaan kelas; (5) 

perencanaan evaluasi dan (6) tampilan dokumen rencana pembelajaran. Terdapat 

tujuh aspek yang akan dinilai pada APKG 2. Ketujuh aspek tersebut yaitu: (1) 

pengelolaan fasilitas pembelajaran; (2) pelaksanaan kegiatan pembelajaran; (3) 
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pengelolaan interaksi kelas; (4) sikap guru terhadap siswa; (5) kemampuan guru 

dalam melaksanakan strategi Index Card Match; (6)  pelaksanaan evaluasi; (7) 

kesan umum kinerja guru. APKG 1, dan APKG 2, beserta deskriptornya tedapat 

pada lampiran  9, 10, 11, 12. 

 

3.8.3.2 Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Data mengenai aktivitas belajar siswa, diperoleh melalui pengamatan. 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dan guru kelas selama pembelajaran pada 

siklus I dan siklus II. Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

data aktivitas belajar siswa yaitu lembar pengamatan aktivitas belajar siswa.  

Aspek-aspek yang diamati pada aktivitas belajar siswa yaitu: (1) 

Perhatian siswa terhadap penjelasan guru; (2) Keaktivan siswa dalam mencari 

pasangan; (3) Tanggung jawab siswa dalam membentuk kelompok; (4) 

keikutsertaan siswa dalam berdiskusi; (5) Kemampuan siswa dalam 

mempersentasikan hasil diskusi; (6) Perhatian siswa terhadap klarifikasi yang 

disampikan guru; (7) keikutsertaan siswa dalam menyimpulkan materi. 

Pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa terdapat pada kegiatan pendahuluan, 

eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan penutup. Lembar aktivitas belajar siswa 

beserta deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 13 dan 14. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif pada penelitian ini yaitu data hasil belajar siswa. Data 

kualitatif pada penelitian ini yaitu data performansi guru dan data aktivitas belajar 
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siswa. Setelah data kuantitatif dan kualitatif terkumpul, maka langkah selanjutnya 

yaitu menganalisis data. Pada bagian ini, akan dikemukakan teknik analisis data 

kuantitatif dan data kualitatif. Uraian selengkapnya mengenai teknik analisis 

sebagai berikut. 

 

3.9.1 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data hasil pengamatan 

aktivitas belajar siswa dan data hasil performansi guru. Data kualitatif diperoleh 

melalui lembar hasil observasi. Observasi dilakukan terhadap aktivitas belajar 

siswa dan  performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Jawa 

dengan menerapkan strategi Index Card Match. Observasi dilakukan selama 

pembelajaran pada siklus I dan siklus II. Data kualitatif dikonversikan ke dalam 

bentuk angka-angka atau yang disebut proses kuantifikasi.  Dari data kualitatif ini 

akan diperoleh suatu kesimpulan. Penjelasan lebih lanjut tentang teknik analisis 

data kualitatif dapat dibaca pada uraian berikut ini. 

 

3.9.1.1 Performansi Guru 

Selama pelaksanaan pembelajaran pada setiap siklus, performansi guru 

dalam pembelajaran diamati oleh peneliti dan kepala sekolah. Performansi  guru 

dalam proses pembelajaran dinilai dengan Alat Penilaian Kompetensi Guru 

(APKG). APKG 1 digunakan untuk menilai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Sedangkan, APKG 2 digunakan untuk menilai pelaksanaan pembelajaran. 

Menurut Andayani, dkk (2011: 61), nilai performansi guru dalam merencanakan 

pembelajaran disimbolkan R, nilai performansi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran disimbolkan Y, dan dirumuskan rumus sebagai berikut: 
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R =  

Y =  

Setelah diketahui data dari APKG 1 dan APKG 2, kemudian dihitung nilai akhir 

dengan menggunakan rumus berikut: 

 =  

Keterangan: 

R  = APKG 1 (Nilai kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran) 

K  = APKG 2 (Nilai kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran) 

 =  Nilai performansi guru. 

Skor yang diperoleh dari penghitungan di atas masih bersekala 5, 

sehingga perlu dikonversikan kedalam skala 100. Menurut Poerwanti, dkk (2008: 

6-15) menentukan nilai berdasarkan sekala 100 dapat digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

B  = Banyaknya skor yang diperoleh 

  = Skor maksimal 

Setelah nilai performansi guru diubah ke dalam bentuk puluhan, maka perlu 

menentukan kategori nilai performansi guru. Kategori nilai performansi guru 

dilambangkan dengan nilai A sampai E. Berdasarkan pedoman akademik UNNES 

(2011: 62) ditetapkan kategori nilai performansi guru. Kategori nilai performansi 

guru dapat dibaca pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Kategori Nilai Performansi Guru 

Nilai Kategori 

86-100 
81-85 
71-80 
66-70 
61-65 
56-60 
51-55 
<51 

A 
AB 
B 

BC 
C 

CD 
D 
E 

 

3.9.1.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Data kualitatif yang lain yaitu aktivitas belajar siswa. Data aktivitas 

belajar siswa diperoleh melalui pengamatan dengan berpedoman pada lembar 

aktivitas belajar siswa beserta deskriptornya.  Pengamatan dilakukan selama 

pembelajaran pada siklus I dan siklus II. Nilai aktivitas belajar siswa diperoleh 

dari nilai setiap aspek yang diamati pada lembar pengamatan aktivitas belajar 

siswa. Terdapat 7 aspek aktivitas siswa yang diamati dalam pembelajaran. Setiap 

aspek memiliki skor maksimal 4, sehingga skor maksimal dari aktivitas belajar 

siswa adalah 28. Untuk menentukan nilai akhir, skor perolehan pengamatan 

aktivitas belajar siswa dikonversikan ke nilai menurut tabel 3.2.  

Tabel 3.2 Konversi Skor dan Nilai Aktivitas Belajar Siswa 

Skor Nilai  Skor Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

3,57 

7,14 

10,71 

14,28 

17,85 

21,42 

25 

28,57 

32,14 

35,71 

39,28 

42,85 

46,42 

50 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

53,57 

57,14 

60,71 

64,28 

67,85 

71,42 

75 

78,57 

82,14 

85,71 

89,28 

92,85 

96,42 

100 
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Setelah diketahui nilai akhir aktivitas belajar siswa, kemudian dilakukan 

penghitungan persentase keaktifan belajar siswa. Menurut Yonny, dkk (2010: 

177) rumus yang digunakan untuk menghitung persentase keaktifan belajar siswa 

adalah sebagai berikut. 

 

Persentase =   

Setelah mengetahui persentase keaktifan siswa, maka peneliti perlu 

menentukan kategori persentase keaktifan siswa. Kategori keaktifan siswa 

meliputi kurang aktif, cukup aktif, aktif, dan sangat aktif. Penentuan kategori 

persentase keaktifan siswa dapat dibaca pada tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Kategori Persentase Aktivitas Belajar Siswa 

    No Nilai Kategori 

1 

2 

3 

4 

75 – 100 % 

50 – 74,99 % 

25 – 49,55 % 

0 – 24,99 % 

A = Aktif sekali 

B = Aktif 

C = Cukup aktif 

D = Kurang aktif 

 

3.9.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data hasil 

belajar siswa.  Hasil belajar siswa diperoleh melalui tes formatif yang 

dilaksanakan pada akhir siklus. Hasil belajar siswa berupa nilai. Rumus yang 

digunakan dalam mengolah data hasil belajar siswa meliputi menghitung nilai 

akhir, rata-rata kelas, dan ketuntasan klasikal. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung ketiga nilai tersebut yaitu: 
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3.9.2.1 Nilai Akhir 

Penentuan nilai akhir siswa diperoleh melalui penilaian kemampuan 

membaca aksara Jawa nglegena. Penilaian tersebut menggunakan model penilaian 

pembobotan masing-masing unsur. Menurut Tarigan (2008: 26) keterampilan-

keterampilan yang dituntut dalam membaca antara lain: (1) mempergunakan 

ucapan yang tepat, (2) mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna 

mudah terpahami, (3) membaca tanpa tertegun-tegun, tanpa tebata-bata, (4) 

membaca dengan tenang dan jelas, (5) membaca dengan penuh kepercayaan 

(percaya diri). Berdasarkan pendapat Tarigan tersebut, maka dirumuskan 

pedoman penilaian membaca aksara Jawa nglegena seperti pada tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4 Pedoman Penilaian Membaca Aksara Jawa Nglegena 

No Unsur yang dinilai Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

Ketepatan pelafalan dalam membaca aksara Jawa nglegena. 

Ketepatan dalam penggunaan intonasi. 

Kelancaran dalam membaca. 

Kejelasan dalam membaca 

Percaya diri dalam membaca aksara Jawa nglegena. 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

Skor maksimal 20 

Menurut Nurgiyantoro (2013: 392) nilai akhir siswa dapat dihitung dengan cara :  

 

 

3.9.2.2 Rata-rata Kelas 

Setelah mengolah nilai akhir sebagai hasil belajar siswa, peneliti 

kemudian menghitung nilai rata-rata kelas. Menurut Poerwanti, dkk (2008: 6-25) 

nilai rata-rata kelas dapat dihitung dengan rumus: 
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Keterangan: 

    = rata-rata  

   = jumlah nilai seluruh siswa 

n = Jumlah siswa 

 

3.9.2.3 Ketuntasan Klasikal 

Selain menghitung nilai akhir siswa dan rata-rata kelas, peneliti juga 

menghitung ketuntasan klasikal. Ketuntasan klasikal merupakan persentase 

jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran. Menurut Aqib (2010: 41) 

penentuan nilai ketuntasan klasikal dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

100% X 
siswa

belajar  tuntasyang siswa
   p






 

Keterangan: 

P = persentase ketuntasan belajar. 

Menurut Aqib (2010: 41), persentase tersebut dikategorikan berdasarkan 

pada kriteria tingkat keberhasilan belajar klasikal dalam tabel 3.5. Dalam tabel 3.5 

terdapat lima kategori, yang meliputi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan 

sangat tinggi. 

Tabel 3.5 Kategori Tingkat Keberhasilan Belajar Klasikal 

Tingkat Keberhasilan Arti 

> 80 % 

60-70 % 

40-59 %  

20-39 % 

< 20 % 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang  

Rendah 

Sangat rendah 



77 
 

 

3.10 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan merupakan suatu tanda yang menjadi acuan 

peneliti untuk menentukan berhasil atau tidaknya penelitian yang dilakukan. 

Keberhasilan tersebut ditandai dengan terjadinya peningkatan atau perbaikan dari 

kondisi sebelum diadakannya penelitian. Hasil penelitian pada penelitian ini 

meliputi data performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian diperoleh dari penerapan strategi Index Card Match dalam 

pembelajaran bahasa Jawa, materi membaca aksara Jawa nglegena pada siswa 

kelas III SD Negeri 1 Kedawung.  

Indikator keberhasilan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Skor 

performansi guru dalam pembelajaran minimal B, dengan nilai >71; (2) 

Keterlibatan siswa dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Index Card Match lebih lebih dari 75%, dengan kategori aktif 

sekali; (3) Hasil belajar peserta didik minimal 64; (4) Rata-rata kelas sekuang-

kurangnya 64; (5) Persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 80% (minimal 

80% peserta didik yang memperoleh skor di atas 64); (6) Persentase kehadiran 

siswa sekurang-kurangnya 90%. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Pada bagian penutup, akan dikemukakan mengenai simpulan dan saran 

berdasarkan hasil penelitian. Penelitian yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar 

Membaca Aksara Jawa Nglegena Melalui Strategi Index Card Match pada Siswa 

Kelas III SD Negeri 1 Kedawung Kabupaten Banjarnegara” telah dilaksanakan 

dalam dua siklus. Simpulan dan saran penelitian tindakan kelas ini dapat dibaca 

pada uraian berikut. 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

pada bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan. Simpulan 

penelitian ini yaitu penerapan strategi Index Card Match dapat meningkatkan 

performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri 1 

Kedawung pada pembelajaran bahasa Jawa, materi membaca aksara Jawa 

nglegena. Berdasarkan hasil penelitian, simpulan mengenai performansi guru, 

aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa dapat dibaca pada uraian berikut 

ini. 

 

5.1.1 Performansi Guru 

Penerapan strategi Index Card Match dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa nglegena di kelas III SD Negeri 1 Kedawung dapat meningkatkan 

performansi guru. Hasil pengamatan terhadap performansi guru dalam 

menerapkan strategi Index Card Match selama dua siklus mengalami peningkatan 
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pada setiap siklus. Perolehan nilai performansi guru pada perencanaan 

pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran sudah mencapai indikator 

keberhasilan.  

Nilai performansi guru pada siklus I mencapai 73,93, dengan kategori B. 

Pada siklus II performansi guru meningkat menjadi 86,93, dengan kategori A. 

Perolehan nilai performansi guru mengalami peningkatan sebesar 13. Berdasarkan 

hasil kedua siklus tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan strategi Index Card 

Match dapat meningkatkan performansi guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa nglegena.  

 
5.1.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa selama pembelajaran, 

dapat diketahui bahwa aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan pada setiap 

siklusnya. Aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 77,23%, dengan kategori 

aktif sekali. Pada siklus II aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan menjadi 

81,69%, dengan kategori aktif sekali. Terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa 

sebesar 4,46% dari siklus I ke siklus II. Persentase aktivitas belajar siswa telah 

mencapai indikator keberhasilan > 75%. 

Secara keseluruhan, persentase aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi siswa dalam 

pembelajaran. Siswa lebih aktif dalam mencari pasangan kartu yang diperoleh. 

Keterlibatan siswa dalam berdiskusi lebih baik. Suasana kelas lebih kondusif. Hal 

ini menunjukkan bahwa penerapan strategi Index Card Match dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara 

Jawa nglegena. 
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5.1.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar membaca aksara Jawa nglegena di kelas III SD Negeri 1 

Kedawung mengalami peningkatan setelah dilakukan pembelajaran melalui 

penerapan strategi Index Card Match. Peningkatan hasil belajar membaca aksara 

Jawa nglegena ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata kelas dan 

persentase ketuntasan belajar kelas pada setiap siklus. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. 

Pada siklus I, persentase ketuntasan klasikal hanya 70,83%, dengan rata-

rata nilai kelas 74,37. Pada siklus II, persentase ketuntasan belajar klasikal naik 

menjadi 91,67%, dengan rata-rata nilai kelas 79,17. Dari kedua hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa pada siklus II terjadi peningkatan persentase ketuntasan 

klasikal sebesar 20,84%. Rata-rata nilai kelas meningkat sebesar 4,79. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan strategi Index Card Match dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa 

nglegena. 

 

5.2 Saran 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang direncanakan peneliti telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana penelitian. Penelitian dilaksanakan dalam dua 

siklus. Setiap siklus terdiri dari satu pertemuan pembelajaran. Berdasarkan 

tindakan pada setiap siklus, peneliti mendapatkan hasil penelitian. Terkait hasil 

penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan, peneliti 

memberikan beberapa saran untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. 

Saran-saran yang diberikan antara lain sebagai berikut. 
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5.2.1 Bagi Guru 

Guru hendaknya selalu berusaha melakukan inovasi dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. Penggunaan strategi pembelajaran yang 

menyenangkan dapat dijadikan alternatif untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang lebih hidup. Dengan demikian siswa tidak mudah merasa 

bosan dan menjadi bersemangat ketika mengikuti pembelajaran. Strategi Index 

Card Match merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh guru.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, strategi Index Card Match 

terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas III SD Negeri 1 

Kedawung. Oleh karena itu, hendaknya guru dapat menerapkan strategi Index 

Card Match pada mata pelajaran lain. 

Ketika guru menerapkan strategi Index Card Match, hendaknya guru 

memperhatikan langkah-langkah pelaksanaanya. Hal tersebut bertujuan agar 

pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Guru 

dalam menerapkan strategi Index Card Match sebaiknya dapat memberikan 

pengarahan yang jelas kepada siswa, agar siswa tidak mengalami kebingungan. 

Membimbing siswa dalam berdiskusi dan memotivasi siswa ketika pembelajaran 

juga perlu dilakukan oleh guru.  

5.2.2 Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya memberikan dukungan dan fasilitas kepada guru 

untuk dapat berinovasi dalam menerapkan strategi pembelajaran. Diantaranya 

yaitu dengan menerapkan strategi Index Card Match dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu, guru dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas dan 

mutu sekolah. Peningkatan kualitas sekolah dapat menunjang tercapainya visi dan 

misi sekolah.                                  
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS III 

SDN I KEDAWUNG TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

No NAMA NIS Jenis Kelamin 

1.  Jumiati Anis Rahayu 2814 P 

2 AA Aditya Prayoga 2831 L 

3 Andre Anando 2833 L 

4 Andrian Adiguna 2835 L 

5 Arif Ramdhan 2836 L 

6 Bagus Mujianto 2837 L 

7 Dea Nur Fadilah 2838 P 

8 Deva Nanda Arafli 2839 L 

9 Dina Safa Anggraeni 2841 P 

10 Eneng Icha Fauzi. L 2842 P 

11 Kukuh Santosa 2845 L 

12 Kuswatun Soleha 2846 P 

13 Lulus Laksono 2847 L 

14 Muchamad Ajid G.A.A 2848 L 

15 Nandaa Dewi Katalina 2849 P 

16 Raja Sibby Pratama 2850 L 

17 Sinta Pramudita 2852 P 

18 Xfan Ramadani 2854 L 

19 Yulia Ambarwati 2855 P 

20 Veronica  2858 P 

21 Bagus Zakia Muntas 2881 L 

22 Fera Anindia Atifah 2885 P 

23 Fira Anindia Atifah 2886 P 

24 Nauri Zivatis Andin. T 2889 P 

 

Banjarnegara, 11 Februari 2015 

        Guru Kelas III 

         

 

 

  Ari Sudarti, S.Pd  

        NIP 19630107 198201 2 004  

Lampiran 1 
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DAFTAR NILAI SISWA KELAS III  

MATERI MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA 

SDN 1 KEDAWUNG TAHUN PELAJARAN 2014/2015  

SEMESTER GANJIL 

N

o 
Nama NIS Nilai 

Keterangan 

Tuntas 
Tidak 

Tuntas 

1 Jumiati Anis Rahayu 2814 48   

2 AA Aditya Prayoga 2831 60   

3 Andre Anando 2833 62   

4 Andrian Adiguna 2835 68   

5 Arif Ramdhan 2836 66   

6 Bagus Mujianto 2837 58   

7 Dea Nur Fadilah 2838 67   

8 Deva Nanda Arafli 2839 56   

9 Dina Safa Anggraeni 2841 66   

10 Eneng Icha Fauzi. L 2842 56   

11 Kukuh Santosa 2845 62   

12 Kuswatun Soleha 2846 58   

13 Lulus Laksono 2847 58   

14 Muchamad Ajid G.A.A 2848 55   

15 Nandaa Dewi Katalina 2849 66   

16 Raja Sibby Pratama 2850 59   

17 Sinta Pramudita 2852 75   

18 Xfan Ramadani 2854 51   

19 Yulia Ambarwati 2855 65   

20 Veronica  2858 66   

21 Bagus Zakia Muntas 2881 62   

22 Fera Anindia Atifah 2885 59   

23 Fira Anindia Atifah 2886 59   

24 Nauri Zivatis Andin. T 2889 61   

Banjarnegara,   11    Februari 2015 

        Guru Kelas III 

         

 

 Ari Sudarti, S.Pd  

        NIP 19630107 198201 2 004 

 

 

Lampiran 2 
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DAFTAR HADIR 

SISWA KELAS III SD NEGERI 1 KEDAWUNG 

SIKLUS I 

No Nama Hadir Tidak Hadir 

1 Jumiati Anis Rahayu   

2 AA Aditya Prayoga   

3 Andre Anando   

4 Andrian Adiguna   

5 Arif Ramdhan   

6 Bagus Mujianto   

7 Dea Nur Fadilah   

8 Deva Nanda Arafli   

9 Dina Safa Anggraeni   

10 Eneng Icha Fauzi. L   

11 Kukuh Santosa   

12 Kuswatun Soleha   

13 Lulus Laksono   

14 Muchamad Ajid G.A.A   

15 Nandaa Dewi Katalina   

16 Raja Sibby Pratama   

17 Sinta Pramudita   

18 Xfan Ramadani   

19 Yulia Ambarwati   

20 Veronica    

21 Bagus Zakia Muntas   

22 Fera Anindia Atifah   

23 Fira Anindia Atifah   

24 Nauri Zivatis Andinj   

Banjarnegara, 7 Maret 2015  

  

       Guru Kelas III 

 

        

 

                                                 Ari Sudarti, S.Pd  

       NIP 19630107 198201 2 004

Lampiran 3 
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PENGEMBANGAN SILABUS SIKLUS I 

Sekolah   : SD Negeri 1 Kedawung 

Kelas/Semester  : III/2 

Pokok Bahasan  : Membaca Aksara Jawa Nglegena 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit (satu kali pertemuan) 

No 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Belajar Sumber 

Me-

dia 

Peni-

laian 

1 3. Mampu 
membaca 
dan mema-
hami 
berbagai 
ragam teks 
bacaan 
melalui 
teknik 
membaca 
intensif, 
membaca  

3.3 Membaca 

kalimat 

sederhana 

berhuruf 

Jawa 

nglegena. 

 

Membaca 

aksara 

jawa 

Nglegena. 

3.3.1 Siswa dapat 

menjelas-

kan sejarah 

aksara Jawa 

nglegena. 

    

a. Guru dan siswa 

bertanya jawab 

seputar aksara 

Jawa, untuk 

mengetahui 

pengetahuan awal 

siswa. 

b. Guru 

menunjukkan 

kartu aksara Jawa 

kepada siswa, 

kemudian  

Trimo, 

dkk. 2011. 

Remen 

Basa Jawi 

3: Untuk 

SD/MI 

Kelas III. 

Jakarta: 

Erlangga. 

Kartu 

Aksara 

Jawa 

dan 

kartu 

index. 

Tes 

lisan. 

L
am

p
iran

 4
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No 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Belajar Sumber 

Me-

dia 

Peni-

laian 

 indah, dan  

membaca 

huruf Jawa. 

  . menggabungkan 

dengan kartu 

aksara Jawa yang 

lain, sehingga 

terbentuk sebuah 

kata. 

c. Guru dan siswa 

bertanya jawab 

seputar kata yang 

terbentuk dari 

gabungan kartu 

aksara Jawa. 

d. Persiapan kegiatan 

permainan 

mencari pasangan 

kartu. 

e. Siswa secara 

berkelompok 

melaksanakan 

permainan dengan 

bimbingan guru. 

f. Siswa melakukan 

diskusi kelompok. 
g. Siswa secara 

berkelompok maju 
ke depan kelas 
untuk  
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Banjarnegara, 7 Maret 2015  

            Guru Kelas III 

              

 

      Ari Sudarti, S.Pd  

             NIP 19630107 198201 2 004

No 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Belajar Sumber 

Me-

dia 

Peni-

laian 

     mempresentasikan 

hasil diskusi dan 

memberikan 

pertanyaan yang 

ada di kartu soal 

kepada kelompok 

lain. 

h. Guru memberikan 

klarifikasi terkait 

materi yang telah 

dibahas. 

i. Guru menanyakan 

hal-hal yang 

belum dipahami 

siswa. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 1 

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Kedawung 

Kelas/ Semester : III (tiga)/ 2 (dua) 

Pokok Bahasan :  Membaca Aksara Jawa Nglegena 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (satu kali pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

3. Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan melalui 

teknik membaca intensif, membaca indah, dan membaca huruf Jawa. 

B. Kompetensi Dasar 

3.3 Membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa nglegena. 

C. Indikator 

3.3.1  Siswa dapat membaca kata berhuruf Jawa nglegena. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pelaksanaan strategi Index Card Match, siswa dapat membaca 

kata berhuruf Jawa nglegena. 

E. Karakter yang Diharapkan 

1. Tekun (diligence). 

2. Tanggung jawab (responsibility). 

3. Ketelitian (carefulness). 

4. Kerja sama (cooperation). 

5. Percaya diri (confidence). 

6. Keberanian (bravery). 

F. Strategi dan Media Pembelajaran 

1. Strategi: Index Card Match  

2. Media pembelajaran: Kartu aksara Jawa dan kartu index.  

G. Materi Pokok 

1. Aksara Jawa Nglegena 

Lampiran 5 
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Pada aksara Jawa baku terdapat 20 huruf dasar (aksara nglegena) 

dapat disajikan dalam gambar beikut 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (10 menit): 

a. Guru memberikan salam. 

b. Guru menugasi ketua kelas untuk memimpin berdoa. 

c. Guru memeriksa kehadiran siswa. 

d. Guru mengondisikan kelas dan mempersiapakan media pembelajaran. 

e. Guru memberikan apresepsi dengan menyanyikan lagu aksara Jawa 

bersama-sama siswa. 

f. Menginformasikan cakupan dan kegiatan  belajar yang akan dilalui 

siswa yaitu tentang membaca kata berhuruf Jawa  nglegena dan 

menuliskannya di papan tulis. 

g. Menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu setelah selesai pembelajaran 

diharapkan siswa dapat membaca kata berhuruf Jawa nglegena. 

2. Kegiatan inti (35 menit): 

Eksplorasi (10  menit) 

a. Siswa memperhatikan kartu aksara jawa yang ditunjukkan oleh guru.  

b. Guru memberikan sebuah pertanyaan yang menggiring siswa agar 

memahami aksara Jawa. Pertanyaan tersebut yaitu “Iki aksara Jawa 

apa?” kemudian siswa menyebutkan aksara Jawa nglegena yang 

dipegang oleh guru.  
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c. Guru menggabungkan dua aksara Jawa, kemudian siswa membacanya.  

d. Guru mengulangi penggabungan beberapa aksara Jawa, Kemudian 

siswa membacanya. 

e. Guru mengajak siswa bermain “mencari pasangan kartu”.  

f. Guru mempersiapkan kartu soal dan kartu jawaban kemudian 

mencampur kartu-kartu tersebut menjadi satu.  

g. Guru menjelaskan aturan permainan.   

Elaborasi (20 menit) 

a. Siswa berada di tempat duduk masing-masing untuk menerima kartu 

dari guru.  

b. Siswa yang telah menerima kartu, ditugasi mencari pasangan kartu dan 

membentuk kelompok sesuai dengan pasangan kartu.  

c. Siswa ditugasi mendiskusikan  jawaban dari kartu soal. Siswa tidak 

diperkenankan memberitahukan jawaban atas pertanyaan pada kartu 

soal kepada kelompok lainnya.  

d. Setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok maju ke depan 

kelas satu per satu. Pemegang kartu soal bertugas melontarkan 

pertanyaan untuk dijawab kelompok lain, sedangkan pemegang kartu 

jawaban bertugas mengoreksi jawaban dari kelompok lain.  

e. Siswa bersama guru mengulas kembali soal-soal yang telah di 

diskusikan. 

Konfirmasi (5 menit) 

a. Guru mengklarifikasi jawaban-jawaban setiap kelompok.  

b. Guru menanyakan hal-hal yang belum dipahami siswa.  

3. Kegiatan akhir (25 menit): 

a. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran dengan bimbingan guru. 

b. Setiap siswa maju satu per satu kedepan kelas untuk membaca kata 

berhuruf Jawa sesuai petunjuk guru (tes formatif). 

c. Guru memberikan penguatan kepada siswa. 

d. Guru menutup pembelajaran. 
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I. Sumber 

1. Trimo, dkk. 2011. Remen Basa Jawi 3: Untuk SD/MI Kelas III. Jakarta: 

Erlangga. 

J. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian Proses dan hasil 

2. Bentuk Penilaian : Tes (lisan) dan non tes (observasi) 

3. Alat Penilaian 

a. Kisi-kisi. (terlampir) 

b. Soal. (terlampir) 

c. Kunci jawaban. (terlampir) 

d. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. (terlampir) 

 

       Banjarnegara,  7 Maret 2015  

 

        Guru Kelas III 

         

 

 

 Ari Sudarti, S.Pd  

        NIP 19630107 198201 2 004  
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Lampiran 

CONTOH KARTU AKSARA JAWA 

 

 

 

 

 

       Ha [Hͻ]         Na [Nͻ]  Ca [Cͻ]   Ra [Rͻ]       Ka [Kͻ] 

 

 

 

 

 

     Da [Dͻ]          Ta [Tͻ]  Sa [Sͻ]    Wa [Wͻ]       La [Lͻ] 

 

 

 

 

 

     Pa [Pͻ]              Dha [Dhͻ]             Ja [Jͻ]               Ya [Yͻ]          Nya [Nyͻ] 

 

 

 

 

 

    Ma [Mͻ]              Ga [Gͻ]              Ba [Bͻ]             Tha [Thͻ]         Nga [Ngͻ] 

 

 

 

 

a n k r c 

f t s w l 

p d j y v 

m g b q z 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus 1 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Kedawung  

Kelas/ Semester : III (tiga)/ 2 (dua) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Alokasi Waktu  : 20 menit 

A. Petunjuk Kegiatan “Mencari Pasangan Kartu” 

Kita akan melakukan permainan mencari pasangan kartu. Ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dan dikerjakan pada permainan ini, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Satu kelompok terdiri dari pemegang kartu soal dan pemegang kartu 

jawaban. 

2. Setelah bertemu dengan pasangan, kedua siswa tersebut membentuk 

kelompok dan berdiskusi, apakah benar kartu jawaban yang dipegang oleh 

siswa yang satu merupakan jawaban dari kartu soal yang dipegang oleh 

siswa yang satunya lagi. Pada saat kelompok maju ke depan kelas, 

pemegang kartu soal bertugas memberikan pertanyaan pada kelompok lain 

sesuai dengan soal pada kartu soal (menulis aksara Jawa di papan tulis), 

sedangkan pemegang kartu jawaban bertugas mencocokan jawaban 

kelompok lain dengan jawaban milik kelompok. 

3. Diskusikan jawaban dengan teman sekelompokmu. Jangan sekali-kali 

memberitahukan soal dan jawaban kelompokmu sebelum kelompokmu 

ditunjuk maju ke depan kelas. 
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B. Tugas Kelompok. 

 

1. Wacanen aksara Jawa ing kartu soal, banjur tulis ing ngisor iki!  

2. Tulis jawaban kelompokmu kanggo soal kelompok lia ing ngisor iki! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

 

Kelompok : ………………… 

Anggota : 1. ……………….. 

2. ……………….. 
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KARTU INDEX 

No Kelompok Kartu Soal Kartu Jawaban 

1. I 

Wacanen aksara Jawa ing 

ngisor iki! 

rm  

Rama 

 

2. II 

Wacanen aksara Jawa ing 

ngisor iki! 

ky  
Kaya 

3. III 

Wacanen aksara Jawa ing 

ngisor iki! 

fs  
Dasa 

4. IV 

Wacanen aksara Jawa ing 

ngisor iki! 

sf  
Sada  

5 V 

Wacanen aksara Jawa ing 

ngisor iki! 

wc 
Waca 

6 VI 

Wacanen aksara Jawa ing 

ngisor iki! 

jy 
Jaya 

7 VII 

Wacanen aksara Jawa ing 

ngisor iki! 

jg 
Jaga 

No Kelompok Kartu Soal Kartu Jawaban 

8 VIII 

Wacanen aksara Jawa ing 

ngisor iki! 

vn  
Nyana 

9 IX 

Wacanen aksara Jawa ing 

ngisor iki! 

gf  
Gada 

10 X 

Wacanen aksara Jawa ing 

ngisor iki! 

bk  
Baka 

11 XI 

Wacanen aksara Jawa ing 

ngisor iki! 

zc  
Ngaca  
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12 XII 

Wacanen aksara Jawa ing 

ngisor iki! 

sz 
Sanga 



 
 

 

1
2
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS 1 

Jenis sekolah : Sekolah Dasar       Alokasi waktu    : 20 menit  

Mata Pelajaran: Bahasa Jawa        Jumlah soal    : 35 butir soal 

Kurikulum : KTSP  

Standar Kompetensi   : 3. Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan melalui teknik membaca intensif, membaca 

indah, dan membaca huruf Jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No KD Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator 

Jenis 

Tes 

Tingkat 

Kesukaran 

1. 3.3 Membaca 

kalimat 

sederhana 

berhuruf 

Jawa 

nglegena. 

Membaca 

aksara 

Jawa 

nglegena 

III/2 Ketepatan pelafalan dalam membaca 

aksara Jawa nglegena. 

Tes 

Lisan 

Sedang 

2. Ketepatan dalam penggunaan 

intonasi. 

3. Kelancaran dalam membaca. 

4 Kejelasan dalam membaca. 

5 Percaya diri dalam membaca aksara 

Jawa nglegena. 
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SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN BAHASA JAWA  

MATERI MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA 

 

Wacanen aksara jawa ing ngisor iki, miturut petunjuk saka guru! 

 

 

 

 

 

 

(1)                     (2)                         (3)                     (4)                    (5) 

 

 

 

 

 

 

 

            (6)                      (7)                      (8)                      (9)                   (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (11)                 (12)                    (13)                   (14)                     (15) 

 

 

bt mc fw cr fr 

lr nt mt ng rt 

rs ry rg kc wj 
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           (16)                  (17)                     (18)                   (19)                     (20) 

 

 

 

  

 

 

 

          (21)                  (22)                   (23)                    (24)                     (25) 

 

 

 

 

 

 

 

          (26)                   (27)                      (28)                   (29)                  (30) 

 

 

 

 

 

 

 

          (31)                   (32)                   (33)                     (34)                    (35) 

sk sp by vt jg 

jw jl vw rj vp 

bs sb js gw fy 

bl rn pl yn ms 
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KUNCI JAWABAN 

1. Bata [Bͻtͻ]  16.   Saka [sͻkͻ]  31.   Bala [Bͻlͻ] 

2. Maca [Mͻcͻ]  17.   Sapa [Sͻpͻ]  32.   Rana [Rͻnͻ] 

3. Dawa [Dͻwͻ]  18.   Baya [Bͻyͻ]  33.   Pala [Pͻlͻ] 

4. Dara [Dͻrͻ]  19.   Nyata [nyͻtͻ]  34.   Yana [Yͻnͻ] 

5. Cara [cͻrͻ]  20.   Jaya [Jͻyͻ]  35.   Masa [Mͻsͻ] 

6. Lara [Lͻrͻ]  21.   Jawa [Jͻwͻ] 

7. Nata [Nͻtͻ]  22.   Jala [Jͻlͻ] 

8. Mata [Mͻtͻ]  23.   Nyawa [Nyͻwͻ] 

9. Naga [Nͻgͻ]  24.   Raja [Rͻjͻ] 

10. Rata [Rͻtͻ]  25.   Nyapa [Nyͻpͻ] 

11. Rasa [Rͻsͻ]  26.   Basa [Bͻsͻ] 

12. Raya [Rͻyͻ]  27.   Saba [Sͻbͻ] 

13. Raga [Rͻgͻ]  28.   Jasa [Jͻsͻ] 

14. Kaca [Kͻcͻ]  29.   Gawa [Gͻwͻ] 

15. Waja [Wͻjͻ]  30.   Daya [Dͻyͻ] 
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Deskriptor Penilaian Keterampilan Membaca Aksara Jawa 

Indikator Deskriptor Skor Nilai 

1. Ketepatan 

pelafalan 

dalam 

membaca 

aksara Jawa 

nglegena. 

Siswa terampil membaca dengan lafal 

yang tepat. 
4 

 

Siswa membaca dengan lafal yang 

tepat, namun terbata-bata. 
3 

Terdapat banyak kesalahan dalam 

melafalkan. 
2 

Siswa tidak dapat melafalkan semua 

kata/kalimat dengan tepat. 
1 

2. Ketepatan 

dalam 

penggunaan 

intonasi. 

Siswa membaca dengan variasi irama 

dan tekanan. 
4 

 

Siswa membaca dengan variasi irama, 

tanpa tekanan. 
3 

Siswa membaca dengan intonasi yang 

kurang tepat. 
2 

Siswa membaca dengan intonasi 

monoton. 
1 

3. Kelancaran 

dalam 

membaca 
aksara Jawa 

nglegena. 

Lancar dalam membaca. 4  

Lancar dalam membaca tetapi masih 

ada sedikit yang diulang. 
3 

Lancar dalam membaca tetapi masih 

ada banyak yang diulang. 
2 

Siswa terbata-bata dalam membaca dan 

ada pengulangan. 
1 

4. Kejelasan 

dalam 

membaca 

aksara Jawa 

nglegena. 

Semua kata/kalimat dibaca dengan 

jelas. 
4 

 

Sebagian besar kata/kalimat dibaca 

dengan jelas. 
3 

Sebagian kecil kata/kalimat dibaca 

dengan jelas. 
2 

Semua kata/kalimat dibaca dengan 

tidak jelas. 
1 

5. Percaya diri 

dalam 

membaca 

aksara Jawa 

nglegena. 

Siswa dengan penuh percaya diri 

membaca aksara Jawa nglegena. 
4 

 

Siswa kurang percaya diri. (tidak 

menengok teman, tetapi ragu-ragu 

dalam membaca aksara Jawa nglegena. 

3 

Siswa sesekali terlihat menengok ke 

arah teman untuk meminta jawaban. 
2 

Siswa sering menengok kea rah teman 

untuk meminta jawaban. 
1 

Pedoman Penilaian :           
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LEMBAR PENILAIAN MEMBACA AKSARA JAWA 

No Nama 
Aspek yang dinilai Jumlah 

skor 

Nilai 

akhir A B C D E 

1 Jumiati Anis Rahayu        

2 AA Aditya Prayoga        

3 Andre Anando        

4 Andrian Adiguna        

5 Arif Ramdhan        

6 Bagus Mujianto        

7 Dea Nur Fadilah        

8 Deva Nanda Arafli        

9 Dina Safa Anggraeni        

10 Eneng Icha Fauzi. L        

11 Kukuh Santosa        

12 Kuswatun Soleha        

13 Lulus Laksono        

14 Muchamad Ajid G.A.A        

15 Nandaa Dewi Katalina        

16 Raja Sibby Pratama        

17 Sinta Pramudita        

18 Xfan Ramadani        

19 Yulia Ambarwati        

20 Veronica         

21 Bagus Zakia Muntas        

22 Fera Anindia Atifah        

23 Fira Anindia Atifah        

24 Nauri Zivatis Andinj        
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DAFTAR HADIR 

SISWA KELAS III SD NEGERI 1 KEDAWUNG 

SIKLUS II 

No Nama Hadir Tidak Hadir 

1 Jumiati Anis Rahayu   

2 AA Aditya Prayoga   

3 Andre Anando   

4 Andrian Adiguna   

5 Arif Ramdhan   

6 Bagus Mujianto   

7 Dea Nur Fadilah   

8 Deva Nanda Arafli   

9 Dina Safa Anggraeni   

10 Eneng Icha Fauzi. L   

11 Kukuh Santosa   

12 Kuswatun Soleha   

13 Lulus Laksono   

14 Muchamad Ajid G.A.A   

15 Nandaa Dewi Katalina   

16 Raja Sibby Pratama   

17 Sinta Pramudita   

18 Xfan Ramadani   

19 Yulia Ambarwati   

20 Veronica    

21 Bagus Zakia Muntas   

22 Fera Anindia Atifah   

23 Fira Anindia Atifah   

24 Nauri Zivatis Andinj   

Banjarnegara, 11 April 2015  

  

       Guru Kelas III 

        

        

 

       Ari Sudarti, S.Pd  

       NIP 19630107 198201 2 004

Lampiran 6 
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PENGEMBANGAN SILABUS SIKLUS 2 

Sekolah   : SD Negeri 1 kedawung 

Kelas/Semester  : III/2 

Pokok Bahasan  : Membaca aksara Jawa nglegena 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit (satu kali pertemuan) 

No 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Belajar Sumber Media Penilaian 

1 3. Mampu 

membaca 

dan 

memahami 

berbagai 

ragam teks 

bacaan 

melalui 

teknik 

membaca 

intensif,  

3.3 Membaca 

kalimat 

sederhana 

berhuruf 

Jawa 

nglegena. 

Membaca 

aksara 

Jawa 

nglegena. 

3.3.2 Membaca 

kalimat 

berhuruf 

Jawa 

nglegena. 

 

a. Guru dan siswa 

bersama-sama 

mengulang 

pembelajaran 

sebelumnya yakni 

tentang membaca 

kata berhuruf Jawa 

nglegena. 

b. Guru menunjukkan  

kartu kata aksara 

Jawa, dan 

menjelaskan bahwa  

Trimo, 

dkk. 2011. 

Remen 

Basa Jawi 

3: Untuk 

SD/MI 

Kelas III. 

Jakarta: 

Erlangga. 

kartu  

kata 

aksara 

Jawa dan 

kartu 

index. 

Tes lisan. 

L
am

p
iran

 7
 



 

 

1
3
1
 

No 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Belajar Sumber Media Penilaian 

 membaca 

indah, dan  

membaca 

huruf Jawa. 

   di dalam kartu 
tersebut terdapat 
beberapa huruf 
Jawa yang jika 
digabungkan akan 
membentuk suatu 
kata. 

c. Guru 
mencontohkan cara 
membaca kata 
aksara Jawa. 

d. Guru meminta 
siswa untuk 
membaca kata 
aksara Jawa  yang 
ada   

e. Guru 
menggabungkan 
beberapa kata 
aksara Jawa, 
kemudian siswa 
membacanya. 

f. Guru mengulangi 
penggabungan 
beberapa kata 
aksara Jawa, 
kemudian siswa 
membacanya. 

g. Persiapan kegiatan  

    



 

 

1
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No 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Belajar Sumber Me-dia 

Peni-

laian 

     permainan 

mencari.pasangan 

Kartu 

h. Siswa secara  

berkelompok  

melaksanakan 

permainan dengan 

bimbingan guru. 

i. Siswa melakukan 

diskusi kelompok. 

j. Siswa secara 

berkelompok maju 

ke depan kelas 

untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

k. Siswa bersama guru 

mengulas kembali 

soal-soal yang telah 

didiskusikan. 

l. Guru  

mengklarifikasi  

terkait materi yang  

telah dipelajari 
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Banjarnegara, 11 April 2015  

            Guru Kelas III 

             

             

             

      Ari Sudarti, S.Pd  

             NIP 19630107 198201 2 004  

 

 

 

No 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Belajar Sumber Me-dia 

Peni-

laian 

     m. Guru menanyakan 

hal-hal yang belum 

dipahami siswa. 
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 2 

 

Nama Sekolah : SD Negeri 1 kedawung 

Kelas/ Semester : III (tiga)/ 2 (dua) 

Pokok Bahasan : Membaca Aksara Jawa Nglegena 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (satu kali pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

3. Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan melalui 

teknik membaca intensif, membaca indah, dan membaca huruf Jawa. 

B. Kompetensi Dasar 

3.3 Membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa nglegena. 

C. Indikator 

3.3.2 Membaca kalimat berhuruf Jawa nglegena 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pelaksanaan strategi Index Card Match dengan disertai kartu kata 

aksara Jawa siswa dapat  membaca kalimat huruf Jawa nglegena.  

E. Karakter yang Diharapkan 

1. Tekun (diligence). 

2. Tanggung jawab (responsibility). 

3. Ketelitian (carefulness). 

4. Kerja sama (cooperation). 

5. Percaya diri (confidence). 

6. Keberanian (bravery). 

F. Strategi dan Media Pembelajaran 

1. Strategi: Index Card Match  

2. Media pembelajaran: kartu kata aksara Jawa dan kartu index. 
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G. Materi Pokok 

Aksara Jawa nglegena 

Aksara Jawa terdiri dari 20 huruf, yaitu: 

 

Jumlah aksara jawa nglegena ada 20 huruf yang diucapkan dengan vokal “a” 

sehingga apabila ditulis dengan huruf latin terdiri dari dua huruf. Itulah 

sebabnya walaupun  aksara  nglegena  belum diberi sandhangan  namun tetap  

dapat menuliskan kata-kata sederhana. 

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (10 menit): 

a. Guru memberikan salam. 

b. Guru menugasi ketua kelas untuk memimpin berdoa. 

c. Guru memeriksa kehadiran siswa. 

d. Guru mengondisikan kelas dan mempersiapakan media pembelajaran. 

e. Guru memberikan apresepsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari dengan serangkaian pertanyaan sebagai berikut: 

No Guru (G) No Siswa (S) 

1 Aksara Jawa apa iki? 

m  

1 Ma 
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No Guru (G) No Siswa (S) 

2 Aksara sing iki? 

t  

2 Ta 

3 Menawi digabung, unine yaiku? 

mt  
3 Mata 

f. Menginformasikan cakupan dan kegiatan  belajar yang akan dilalui 

siswa yaitu membaca kalimat berhuruf jawa nglegena  dan 

menuliskannya di papan tulis. 

g. Menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti 

pembelajaran, siswa  dapat membaca kalimat berhuruf jawa nglegena”. 

2. Kegiatan inti (35 menit): 

Eksplorasi (10 menit) 

a. Guru menuliskan kata aksara Jawa, dan menjelaskan bahwa di dalam 

kartu tersebut terdapat beberapa huruf Jawa yang jika digabungkan 

akan membentuk suatu kata.  

b. Guru mencontohkan cara membaca kata aksara Jawa.  

c. Guru meminta siswa untuk membaca kata aksara Jawa yang ada  

d. Guru menggabungkan beberapa kata aksara Jawa, kemudian siswa 

membacanya. 

e. Guru mengulangi penggabungan beberapa kata aksara Jawa, kemudian 

siswa membacanya. 

f. Guru menunjukan kartu kata aksara Jawa, dan membimbing siswa 

untuk membaca kata dalam kartu tersebut. 

g. Guru mengajak siswa bermain “mencari pasangan kartu”.  

h. Guru mempersiapkan kartu soal dan kartu jawaban kemudian 

mencampur kartu-kartu tersebut menjadi satu.  

i. Guru menjelaskan aturan permainan.  

Elaborasi (20 menit) 

a. Siswa tetap berada di tempat duduk masing-masing untuk menerima 

kartu dari guru.  
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b. Siswa yang telah menerima kartu ditugasi mencari pasangan kartu dan 

membentuk kelompok sesuai dengan pasangan kartu,  

c. Siswa ditugasi mendiskusikan jawaban dari kartu soal. Siswa tidak 

diperkenankan memberitahukan jawaban atas pertanyaan pada kartu 

soal kepada kelompok lainnya.  

d. Setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok maju ke depan 

kelas satu per satu. Pemegang kartu soal bertugas melontarkan 

pertanyaan untuk dijawab kelompok lain (menuliskan aksara Jawa yang 

ada di kartu soal di papan tulis), sedangkan pemegang kartu jawaban 

bertugas mengoreksi jawaban dari kelompok lain.  

e. Siswa bersama guru mengulas kembali soal-soal yang telah di 

diskusikan.  

Konfirmasi (5 menit) 

a. Guru mengklarifikasi jawaban-jawaban setiap kelompok.  

b. Guru menanyakan hal-hal yang belum dipahami siswa.  

3. Kegiatan akhir (25 menit): 

a. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran dengan bimbingan guru. 

b. Setiap siswa maju satu per satu kedepan kelas untuk membaca kata 

berhuruf Jawa sesuai petunjuk guru (tes formatif). 

c. Guru memberikan penguatan kepada siswa. 

d. Guru menutup pembelajaran. 

 

I. Sumber 

1. Trimo, dkk. 2011. Remen Basa Jawi 3: Untuk SD/MI Kelas III. Jakarta: 

Erlangga. 

 

J. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian Proses dan hasil 

2. Bentuk Penilaian : Tes (lisan) dan non tes (observasi) 

3. Alat Penilaian 

a. Kisi-kisi. (terlampir) 

b. Soal. (terlampir) 

c. Kunci jawaban. (terlampir) 
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d. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. (terlampir) 

 

Banjarnegara, 11 April 2015  

 

       Guru Kelas III 

 
 
 
 

        

 
       Ari Sudarti, S.Pd 

        NIP 19630107 198201 2 004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 

CONTOH KARTU KATA AKSARA JAWA 
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   Jawa [Jͻwͻ]               Mata [Mͻtͻ]             Bata [Bͻtͻ]                Nata [Nͻtͻ] 

 

 

 

   Rasa [Rͻsͻ]              Kaya [Kͻyͻ]                Dara [Dͻrͻ]              Sanga[Sͻngͻ] 

 

 

 

 

  Raja [Rͻjͻ]                Lara [Lͻrͻ]             Baya [Bͻyͻ]                 Kata [Kͻtͻ] 

 

 

 

        Janaka [Janͻkͻ] 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus 2 

jw  

 

rs  

 

mt 

 

bt  

 

nt 

 

jnk 

 

ky  

 

fr  

 

sz  

 

rj  

 

lr 

 

by  

 

kt  
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Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Kedawung  

Kelas/ Semester : III (tiga)/ 2 (dua) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 

Alokasi Waktu  : 20 menit 

A. Petunjuk Kegiatan “Mencari Pasangan Kartu” 

Kita akan melakukan permainan mencari pasangan kartu. Ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dan dikerjakan pada permainan ini, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Satu kelompok terdiri dari pemegang kartu soal dan pemegang kartu 

jawaban. 

2. Setelah bertemu dengan pasangan, kedua siswa tersebut membentuk 

kelompok dan berdiskusi, apakah benar kartu jawaban yang dipegang oleh 

siswa yang satu merupakan jawaban dari kartu soal yang dipegang oleh 

siswa yang satunya lagi. Pada saat kelompok maju ke depan kelas, 

pemegang kartu bertugas memberikan pertanyaan pada kelompok lain 

sesuai dengan soal pada kartu soal (menulis aksara Jawa di papan tulis), 

sedangkan pemegang kartu jawaban bertugas mencocokan jawaban 

kelompok lain dengan jawaban milik kelompok. 

3. Diskusikan jawaban dengan teman sekelompokmu. Jangan sekali-kali 

memberitahukan soal dan jawaban kelompokmu sebelum kelompokmu 

ditunjuk maju ke depan kelas. 

 

 

 

 

 

B. Tugas Kelompok. 

 

a. Wacanen aksara Jawa ing kartu soal, banjur tulis ing ngisor iki!  
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b. Tulis jawaban kelompokmu kanggo soal kelompok lia ing ngisor iki! 

1. …………………………………………………………………………... 

2. …………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………... 

4. …………………………………………………………………………... 

5. …………………………………………………………………………... 

6. …………………………………………………………………………... 

7. …………………………………………………………………………... 

8. …………………………………………………………………………... 

9. …………………………………………………………………………... 

10. …………………………………………………………………………... 

11. …………………………………………………………………………... 

12. …………………………………………………………………………... 

 

 

 

Kelompok : ………………… 

Anggota : 1. ……………….. 

2. ……………….. 

 

 

 

 

 

 

KARTU INDEX 

No Kelompok Kartu Soal Kartu Jawaban 
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1. I Wacanen aksara Jawa ing ngisor iki! 

aj pd mr 
Aja padha 

mara 
2. II Wacanen aksara Jawa ing ngisor iki! 

an sf fw fw 
Ana sada 

dawa-dawa 

3. III Wacanen aksara Jawa ing ngisor iki! 

fr sz sb 
Dara sanga 

saba 

4. IV Wacanen aksara Jawa ing ngisor iki! 

aj sb rn 
Aja saba 

rana 
5. V Wacanen aksara Jawa ing ngisor iki! 

rm lr mt 
Rama lara 

mata 
6 VI Wacanen aksara Jawa ing ngisor iki! 

gr gr pd jy 
Gara gara 

padha jaya 

7 VII Wacanen aksara Jawa ing ngisor iki! 

nt kt jw 
 

Nata kata 

jawa 

8 VIII Wacanen aksara Jawa ing ngisor iki! 

tt ky rj 
 

Tata kaya 

raja 

 
No Kelompok Kartu Soal Kartu Jawaban 

9 IX Wacanen aksara Jawa ing ngisor iki! 

bp an kn 
Bapa ana 

kana 

10 X Wacanen aksara Jawa ing ngisor iki! 

nt bt sz 
Nata bata 

sanga 
11 XI Wacanen aksara Jawa ing ngisor iki! 

mm zc an kn 
Mama ngaca 

ana kana 

12 XII Wacanen aksara Jawa ing ngisor iki! 

pd ky wj mm 
Padha kaya 

waja mama 
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KISI-KISI EVALUASI SIKLUS 2 

Jenis sekolah  : Sekolah Dasar      Alokasi waktu     : 20 menit  

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa       Jumlah soal  : 16 butir soal 

Kurikulum  : KTSP  

Standar Kompetensi   : 3. Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan melalui teknik membaca intensif, membaca 

indah, dan membaca huruf Jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Kelas/ 

Semester 
Indikator 

Jenis 

Tes 

Tingkat 

Kesukaran 

1. 3.3 Membaca 

kalimat 

sederhana 

berhuruf 

Jawa 

nglegena. 

Membaca 

aksara 

Jawa 

nglegena 

III/2 Ketepatan pelafalan dalam membaca 

aksara Jawa nglegena. 

Tes 

Lisan 

Sedang 

2. Ketepatan dalam penggunaan intonasi. 

3. Kelancaran dalam membaca. 

4 Kejelasan dalam membaca. 

5 Percaya diri dalam membaca aksara 

Jawa nglegena. 
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SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN BAHASA JAWA  

MATERI MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA 

 

Wacanen aksara jawa ing ngisor iki, miturut petunjuk saka guru! 

 

 

 

 

 

 

(1)                                                                   (2) 

 

 

 

 

(3)                                                                 (4)                       

 

 

 

 

 

                           (5)                                                         (6) 

 

 

 

 

                          (7)                                                              (8) 

bp nt bt nn nt kc 

an ng fw mc bs jw 

an fr sz js pr rj  

rm nt sf fw bl rj an kn 
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                               (9)                                                           (10) 

 

 

 

 

                              (11)                                                         (12) 

 

 

 

 

                              (13)                                                              (14) 

 

 

 

 

     

                             (15)                                                             (16) 

 

 

 

 

vw rj an sz by sz pd lr mt 

sp rj sk jw aj pd zc an kn  

rj sk jw pd jy sp vn pd jy 

sp bl jnk pr rj an kn 
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KUNCI JAWABAN 

1. Bapa nata bata [Bapa nͻtͻ bͻtͻ] 

2. Nana nata kaca [Nana nͻtͻ kͻcͻ] 

3. Ana naga dawa [ͻnͻ nͻgͻ dͻwͻ] 

4. Maca basa jawa [Mͻcͻ bͻsͻ jͻwͻ] 

5. Ana dara sanga [ͻno dͻrͻ sͻngͻ] 

6. Jasa para raja [Jͻsͻ pͻrͻ rͻjͻ] 

7. Rama nata sada dawa [Rama nͻtͻ sͻdͻ dͻwͻ] 

8. Bala raja ana kana [Bͻlͻ rͻjͻ ͻnͻ kͻnͻ] 

9. Nyawa raja ana sanga [Nyͻwͻ rͻjͻ ͻnͻ sͻngͻ] 

10. Baya sanga padha lara mata [Bͻyͻ sͻngͻ pͻdhͻ lͻrͻ mͻtͻ] 

11. Sapa raja saka Jawa [Sͻpͻ rͻjͻ sͻkͻ jͻwͻ] 

12. Aja padha ngaca ana kana [ͻjͻ pͻdhͻ ngͻcͻ ͻnͻ kͻnͻ] 

13. Raja saka jawa padha jaya [Rͻjͻ sͻkͻ jͻwͻ pͻdhͻ jͻyͻ] 

14. Sapa nyana padha jaya [Sͻpͻ nyͻnͻ pͻdhͻ jͻyͻ] 

15. Sapa bala janaka [Sͻpͻ bͻlͻ janͻkͻ] 

16. Para raja ana kana [Pͻrͻ rͻjͻ ͻnͻ kͻnͻ] 
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Deskriptor Penilaian Keterampilan Membaca Aksara Jawa 

Indikator Deskriptor Skor Nilai 

1. Ketepatan 

pelafalan 

dalam 

membaca 

aksara Jawa 

nglegena. 

Siswa terampil membaca dengan lafal 

yang tepat. 
4 

 

Siswa membaca dengan lafal yang 

tepat, namun terbata-bata. 
3 

Terdapat banyak kesalahan dalam 

melafalkan. 
2 

Siswa tidak dapat melafalkan semua 

kata/kalimat dengan tepat. 
1 

2. Ketepatan dalam 

penggunaan 

intonasi. 

Siswa membaca dengan variasi irama 

dan tekanan. 
4 

 

Siswa membaca dengan variasi irama, 

tanpa tekanan. 
3 

Siswa membaca dengan intonasi yang 

kurang tepat. 
2 

Siswa membaca dengan intonasi 

monoton. 
1 

3. Kelancaran 

dalam membaca 
aksara Jawa 

nglegena. 

Lancar dalam membaca. 4  

Lancar dalam membaca tetapi masih 

ada sedikit yang diulang. 
3 

Lancar dalam membaca tetapi masih 

ada banyak yang diulang. 
2 

Siswa terbata-bata dalam membaca 

dan ada pengulangan. 
1 

4. Kejelasan dalam 

membaca aksara 

Jawa nglegena. 

Semua kata/kalimat dibaca dengan 

jelas. 
4 

 

Sebagian besar kata/kalimat dibaca 

dengan jelas. 
3 

Sebagian kecil kata/kalimat dibaca 

dengan jelas. 
2 

Semua kata/kalimat dibaca dengan 

tidak jelas. 
1 

5. Percaya diri 

dalam membaca 

aksara Jawa 

nglegena. 

Siswa dengan penuh percaya diri 

membaca aksara Jawa nglegena. 
4 

 

Siswa kurang percaya diri. (tidak 

menengok teman, tetapi ragu-ragu 

dalam membaca aksara Jawa 

nglegena. 

3 

Siswa sesekali terlihat menengok ke 

arah teman untuk meminta jawaban. 
2 

Siswa sering menengok kea rah teman 

untuk meminta jawaban. 
1 

Pedoman Penilaian :           
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MEMBACA AKSARA JAWA 

No Nama 
Aspek yang dinilai Jumlah 

skor 
Nilai akhir 

A B C D E 

1 Jumiati Anis Rahayu        

2 AA Aditya Prayoga        

3 Andre Anando        

4 Andrian Adiguna        

5 Arif Ramdhan        

6 Bagus Mujianto        

7 Dea Nur Fadilah        

8 Deva Nanda Arafli        

9 Dina Safa Anggraeni        

10 Eneng Icha Fauzi. L        

11 Kukuh Santosa        

12 Kuswatun Soleha        

13 Lulus Laksono        

14 Muchamad Ajid G.A.A        

15 Nandaa Dewi Katalina        

16 Raja Sibby Pratama        

17 Sinta Pramudita        

18 Xfan Ramadani        

19 Yulia Ambarwati        

20 Veronica         

21 Bagus Zakia Muntas        

22 Fera Anindia Atifah        

23 Fira Anindia Atifah        

24 Nauri Zivatis Andinj        
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Lampiran 9 
ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU  – PKP 1 

(APKG – PKP 1) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 

tersebut dengan menggunakan butir penilaian di bawah ini: 

1. Menentukan bahan perbaiakan pembelajaran  

dan merumuskan tujuan / indikator  

perbaikan pembelajaran      1 2        3       4         5 

1.1 Menggunakan bahan perbaikan pembelajaran  

yang  sesuai dengan kurikulum dan masalah 

yang diperbaiki. 

1.2 Merumuskan tujuan khusus/ indikator  

perbaikan pembelajaran      

        Rata-rata butir 1 = A  

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

media (alat bantu pembelajaran), dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

 materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan 

     Alat bantu perbaikan pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar       

1. NAMA GURU   : ……………………….. 

2. NIP     : ……………………….. 

3. SD TEMPAT PENELITIAN : ……………………….. 

4. KELAS    : ……………………….. 

5. MATA PELAJARAN  : ……………………….. 

6. WAKTU    : ……………………….. 

7. TANGGAL    : ……………………….. 
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        Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan perbaiakan  

pembelajaran menggunakan strategi  

pembelajaran aktif tipe Index Card Match 

3.1 Menentukan jenis kegiatan  

perbaikan pembelajaran  

3.2 Menyusun langkah-langkah perbaikan 

pembelajaran dengan menggunakan  

strategi Index Card Match 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

perbaikan pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan  

Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

perbaikan pembelajaran 

4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas 

belajar sesuai dengan strategi  

Index Card Match 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi dalam  

perbaikan pembelajaran menggunakan strategi 

 Index Card Match 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, 

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian  

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

  

  Rata-rata butir 5 = E 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

  

 Rata-rata butir 6 = F 

 

Nilai performansi guru dalam menyusun RPP =  R 

R =    

            Banjarnegara, … Maret 2015 

Observer, 

 

……………………………. 
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Lampiran 10 
DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KERJA GURU (APKG I) 

1. Menentukan bahan perbaikan pembelajaran dan merumuskan tujuan 

pembelajaran 

Indikator :1.1 Menggunakan bahan perbaikan pembelajaran yang sesuai 

dengan kurikulum dan masalah yang diperbaiki. 

Penjelasan : Kurikulum yang dimaksud adalah Silabus atau GBPP yang 

berlaku di sekolah 1, permasalahan yang diatasi adalah 

permasalahan hasil identifikasi. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran dicantumkan 

bahan pembelajaran yang: 

Tidak sesuai dengan kurikulum dan permasalahan 

yang diperbaiki 

Sesuai dengan kurikulum, tetapi tidak dijabarkan 

atau tidak sesuai dengan permasalahan yang 

diperbaiki 

Sesuai dengan kurikulum dan permasalahan yang 

diperbaiki, disertai dengan penjabaran singkat. 

Sesuai dengan kurikulum dan permasalahan yang 

diperbaiki, disertai dengan penjabaran rinci, atau 

Sesuai dengan kurikulum dan permasalahan yang 

diperbaiki, disertai dengan penjabaran rinci dan jelas. 

Indikator   :1.2 Merumuskan tujuan khusus/indikator perbaikan 

pembelajaran 

Penjelasan : Untuk butir ini perludiperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a.    Rumusan tujuan khusus/indikator merupakan jabaran dari 

Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)/ kompetensi dan 

dinyatakan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan 

tafsiran ganda. 
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b. Rumusan tujuan khusus/indikator dinyatakan dengan 

lengkap. 

c.    Tujuan khusus/indikator berurutan secara logis, dari yang 

mudah ke  yang sukar, dari yang sederhana ke yang 

kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, atau dari 

ingatan hingga menilai. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

   

1 

 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Rumusan tujuan/indikator bukan merupakan jabaran dari 

tujuan umum/kompetensi, 

Rumusan tujuan khusus/indikator merupakan jabaran dari 

tujuan umum/kompetensi, 

Rumusan tujuan khusus/indikator jelas dan merupakan 

jabaran dari tujuan umum/kompetensi, 

Rumusan tujuan khusus/indikator jelas, logis, dan 

merupakan jabaran dari tujuan umum/kompetensi, 

Rumusan tujuan khusus/indikator jelas, logis, lengkap 

dan merupakan jabaran dari tujuan umum/kompetensi. 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator :2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran. 

Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan deskriptor-

deskriptor sebagai berikut: 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman) yang sesuai 

dengan kurikulum dan permasalahan yang diatasi. 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 
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d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan 

terakhir dalam bidangnya). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

Indikator :2.2 Menentukan dan mengembangkan alat bantu perbaikan 

pembelajaran  

Penjelasan : Yang dimaksud dengan alat bantu perbaikan pembelajaran 

(media) adalah segala sesuatu yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran, sehingga memudahkan siswa belajar 

(misalnya: gambar, model dan benda asli). 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak direncanakan menggunakan alat bantu perbaikan 

pembelajaran (media), 

Direncanakan penggunaan satu macam media 

tetapitidak tampak kesesuaiannya dengan 

tujuan/indikator, 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 

tetapi tidak tampak kesesuaiannya dengan 

tujuan/indikator, 

Direncanakan penggunaan satu macam media  dan 

tampak kesesuaiannya dengan tujuan/indikator, 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 

dan tampak kesesuaiannya dengan tujuan/indikator. 



156 
 

 

1
5
6
 

Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar  

Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa buku paket, buku pelengkap, 

manusia sumber, museum, lingkungan, laboratorium. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini: 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan/indikator. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan perkembangan siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

3. Merencanakan skenario perbaikan pembelajaran menggunakan strategi  

pembelajaran aktif tipe Index Card Match 

Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan perbaikan pembelajaran. 

Penjelasan : Mampu menerapkan komponen-komponen yang ada dalam 

strategi Index Card Match dalam Rencana kegiatan 

pembelajaran Bahasa Jawa,  

Kegiatan perbaikan pembelajaran yang dirancang hendaknya: 

a. Sesuai dengan tujuan/indikator. 

b. Sesuai dengan bahan yang akan diajarkan 

c. Sesuai dengan perkembangan anak. 

d. Sesuai dengan waktu yang tersedia 
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e. Sesuai dengan sarana dan atau lingkungan yang tersedia. 

f. Bervariasi 

g. Memungkinkan terbentuknya dampak pengiring, serta 

h. Memungkinkan keterlibatan siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu descriptor pun tampak. 

Satu sampai dua deskriptor tampak. 

Tiga sampai empat deskriptor tampak. 

Lima sampai enam deskriptor tampak. 

Tujuh sampai delapan deskriptor tampak. 

 

Indikator :3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan Index Card Match. 

Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

perbaikan pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal 

sampai akhir perbaikan pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak dicantumkan langkah-langkah perbaikan 

pembelajaran, 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup tetapi 

tidak rinci, 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci, tetapi tidak sesuai dengan tujuan/indikator 

atau materi perbaikan pembelajaran, 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci, dan sesuai dengan tujuan/indikator atau  
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Skala Penilaian Penjelasan 

 

5 

materi perbaikan pembelajaran, 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci, dan sesuai dengan tujuan/indikator dan 

materi perbaikan pembelajaran. 

Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu perbaikan pembelajaran 

Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi 

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup sebagaimana tampak pada 

deskriptor sebagai berikut  

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Alokasi waktu keseluruhan tidak dicantumkan pada 

rencana perbaikan pembelajaran, 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 

perbaikan pembelajaran, 

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan 

pembukaan, inti, dan penutup) dicantumkan, 

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 

waktu kegiatan pembukaan dan penutup, 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-

langkah perbaikan pembelajaran dirinci secara 

proposional. 

Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa. 

Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a.     Mempersiapkan bahan pengait (termasuk apresepsi) yang 

menarik bagi siswa, 

b. Mempersiapkan media. 
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c.     Menetapkan jenis kegiatan yang ,menarik, serta 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskiptor tampak. 

 

Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan  

Penjelasan : Pertanyaan yang dirancang dapat mencakup pertanyaan 

tingkat rendah yang menuntut kemampuan mengingat dan 

pertanyaan tingkat tinggi yang menuntut kemampuan 

memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi. Pertanyaan yang disiapkan guru dapat 

digunakan untuk berbagai tujuan. Guru mempersiapkan 

pertanyaan untuk menilai/memotivasi siswa pada awal 

pelajaran, menilai siswa dalam proses belajar dan  

menilai/memotivasi siswa pada akhir pelajaran.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran 

Tidak terdapat pertanyaan. 

Terdapat pertanyaan ingatan saja. 

Terdapat pertanyaan pemahaman. 

Terdapat pertanyaan penerapan, atau 

Terdapat pertanyaan analisis atau sintesis atau evaluasi. 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

Indikator :4.1  Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai 

dengan strategi Index Card Match. 
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Penjelasan : Penataan ruang dan fasilitas belajar mencakup persiapan 

dan pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, prabot 

dan alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kegiatan 

perbaikan pembelajaran yang dirancang.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut 

berikut: 

a. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. 

b. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan jenis 

kegiatan. 

c. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan waktu. 

d. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan 

lingkungan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran : 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

Indikator : 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar 

siswa dapat berpartisipasi dalam perbaikan 

pembelajaran melalui strategi Index Card Match. 

Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam perbaikan pembelajaran yang 

dirancang.   

Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut:  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu kelompok, 

klasikal), 
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b. Penugasan, 

c. Alur dan cara kerja, serta 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala 

sebagai berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran : 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c dan d tampak. 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

Indikator : 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian  

Penjelasan :  Prosedur penilaian meliputi: 

a. Penilaian awal 

b. Penilaian tengah (dalam proses), dan 

c. Penilaian akhir. 

Jenis penilaian meliputi: 

a. Tes lisan, 

b. Tes tertulis, dan 

c. Tes perbuatan 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagaia berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak dinyatakan prosedur dan jenis penilaian, 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, tetapi tidak  
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Skala Penilaian Penjelasan 

 

3 

 

4 

 

5 

sesuai dengan tujan/indikator, 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, yang sesuai 
dengan tujan/indikator, 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 
antaranya sesuai dengan tujan/ indikator, 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, keduanya 
sesuai dengan tujan/ indikator. 

Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan 

lembar observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa 

jawaban yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak terdapat soal/ petanyaan, 

Ada soal/pertanyaan untuk setiap TPK/indikator, 

Setiap soal/pertanyaan mengukur TPK/indikator, 

Bahasa dan atau format setiap soal/pertanyaan 

memenuhi syarat penyusunan butir soal, atau 

Setiap soal/pertanyaan disertai kunci/rambu jawaban 

yang benar. 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana perbaikan pembelajaran 

dapat dilihat dari penampilan fisik rencana perbaikan 

pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tidak banyak coretan. 
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c. Bentuk tulisan ajeg (konsisten). 

d. Ilustrasi tepat dan menarik. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak, 

Salah satu deskriptor tampak, 

Deskriptor a dan b tampak, atau a dan c, atau a dan d 

tampak, 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d, atau a, 

c, dan d tampak, 

Deskriptor a, b, c dan d tampak. 

Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis. 

Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana perbaikan 

pembelajaran hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis 

yang baik. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan kalimat sesuai dengan EYD. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak, 

Deskriptor a tampak, 

Deskriptor a dan b atau a dan c, atau a dan d tampak, 

Deskriptor a, b dan c tampak, atau a, b dan d, atau a, 

c, dan d tampak, 

Deskriptor a, b, c dan d tampak. 
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Lampiran 11 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU  – PKP 2 

(APKG – PKP 2) 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkanlah perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

berikut. 

4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

PENILAIAN  

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran     

         1         2         3       4         5 

1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas.   

  

 Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran 

berdasarkan strategi pembelajaran aktif tipe Index card Match 

2.1 Memulai pembelajaran. 

2.2 Melaksanakan pembelajaran Index card Match  

1. NAMA GURU   : ……………………….. 

2. NIP     : ……………………….. 

3. SD TEMPAT PENELITIAN : ……………………….. 

4. KELAS    : ……………………….. 

5. MATA PELAJARAN  : ……………………….. 

6. WAKTU    : ……………………….. 

7. TANGGAL   : ……………………….. 
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yang sesuai dengan  tujuan, siswa, situasi, dan  

lingkungan. 

2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa,dan situasi, 

dan lingkungan (kontekstual). 

2.4 Melaksanakan pembelajaran 

dalam urutan yang logis. 

2.5 Melaksanakan perbaikan pembelajaran secara  

individual, kelompok, atau klasikal. 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

 

  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang  

berkaitan dengan isi pembelajaran. 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, 

 dan gerakan badan. 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa. 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran. 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka,  

penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar. 

4.3 Mengembangkan hubungan antarpribadi  

yang sehat dan serasi. 
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4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan diri. 

  

  Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

menggunakan strategi Index Card Match  

dalam perbaikan pembelajaran Bahasa Jawa 

5.1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

 langkah-langkah strategi Index Card Match  

pada pembelajaran membaca aksara Jawa  

nglegena. 

5.2 Menggunakan media pembelajaran yang tepat. 

5.3 Meningkatkan keterlibatan siswa dalam  

proses pembelajaran membaca aksara Jawa 

nglegena semester II kelas III SD 

dengan menerapkan strategi Index Card Match. 

5.4Memupuk kegemaran membaca   

 

  Rata-rata butir 5 = E 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar 

6.1  Melaksanakan penilaian selama proses  

pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir  

pembelajaran 

Rata-rata butir 6 = F 

7. Kesan umum kinerja guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran 
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7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran 

  

   Rata-rata butir 7 = G 

 

Nilai performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran = Y 

Y  =   

 

Banjarnegara,……Maret 2015 

Observer 

 

 

 

……………………………… 
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Lampiran 12 
DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KINERJA GURU II 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Indikator   : 1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar. 

Penjelasan   : Indikator ini meliputi fasilitas pembelajaran dan sumber belajar 

yang dimanfaatkan guru dalam kelas.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tata ruang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 

b. Fasilitas yang diperlukan tersedia. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Fasilitas dan sumber belajar mudah dimanfaatkan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptorpun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas rutin kelas 

Penjelasan : Tugas-tugas rutin kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas rutin kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang 

proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut: 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Kehadiran siswa. 

c. Kebersihan serta kerapian prabot kelas, dan pakaian siswa. 

d. Kesiapan siswa mengikuti pelajaran. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptorpun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Indikator : 2.1 Memulai pembelajaran 

Penjelasan : Memulai pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa untuk 

mulai belajar.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara: 

a. Menarik perhatian siswa, 

b. Memotivasi siswa, 

c. Mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa, 

d. Menggambarkan garis besar materi dan kegiatan sebagai 

pijakan pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 2.2 Melaksanakan pembelajaran Index Card Match  yang 

sesuai dengan tujuan, peserta didik, situasi, dan 

lingkungan. 



170 
 

 

1
7
0
 

Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran Index Card Match dengan tujuan 

pembelajaran, kebutuhan siswa, perubahan situasi, dan 

lingkungan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 

a.  Pembelajaran sesuai dengan tujuan dan atau hakikat 

materi pembelajaran. 

b. Pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan siswa. 

c. Pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswaterfokus pada 

pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

d. Pembelajaran sesuai dengan situasi dan lingkungan 

belajar (ruang, perabot, perubahan situasi, dan 

sebagainya) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan alat 

bantu (media) pembelajaran yang dipergunakan guru dalam 

kelas, tidak termasuk papan tulis, kapur/spidol dan 

penghapus. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

Guru tidak menggunakan alat bantu pembelajaran. 

Guru menggunakan sendiri alat bantu pembelajaran. 

Beberapa siswa dilibatkan dalam menggunakan alat 

bantu pembelajaran. 

Siswa dikelompokkan untuk menggunakan alat bantu 

pembelajaran. 

Siswa mendapat kesempatan menggunakan alat bantu 

pembelajaran secara kelompok dan individual.  

 

Indikator : 2.4 Melaksanakan pembelajaran dalam urutan yang logis.  

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru 

dapat memilih dan mengatur secara logis kegiatan belajar 

sehingga kegiatan satu dengan yang lain merupakan tatanan 

yang runtun. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada suatu kesimpulan. 

d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-

tugas, atau PR pada akhir pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

Indikator :2.5 Melaksanakan perbaikan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 
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Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat 

individual, kelompok atau klasikal. Sangat penting 

dilakukan untuk memenuhi perbedaan individual siswa. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor 

sebagai berikut: 

a.  Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau 

individual, sesuai dengan tujuan/ materi/ kebutuhan 

siswa. 

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau 

individual sesuai dengan waktu dan fasilitas 

pembelajaran. 

c.  Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan 

kelompok, klasikal ke kelompok atau sebaliknya 

berlangsung dengan lancar. 

d.  Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, 

kelompok atau individual) yang sedang dikelola. 

e.  Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau 

individual) siswa terlibat secara optimal. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat atau lima deskriptor tampak. 

 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

 waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 
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a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang 

telah dialokasikan. 

c.    Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

d.  Tidak terjadi penyimpangan yang tidak diperlukan 

selama pembelajaran.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu pun deskriptor tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

Indikator :3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

Penjelasan : indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru 

dalam menjelaskan secara efektif konsep,  ide, dan 

prosedur yang bertalian dengan isi pembelajaran. Penilaian 

perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian dapat 

ditentukan secara tepat. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan 

tidak ada usaha guru untuk mengurangi kebingungan 

siswa. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 

usaha guru untuk mengurangi untuk mengurangi 

kebingungan siswa tetapi tidak efektif. 

Meskipun siswa umumnya mengerti, guru menjelaskan 

kembali untuk menghilangkan kesalahpahaman 
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Skala Penilaian Penjelasan 

 

4 

 

5 

. 

Hanya beberapa siswa yang salah mengerti; guru 

membantu siswa secara individual, misalnya setelah 

pembelajaran. 

Tidak Nampak adanya siswa yang bingung karena 

penjelasan guru dapat dipahami dengan mudah. 

Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani 

komentar dan pertanyaan siswa. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Menggunakan kata atau tindakan yang mengurangi 
keberanian siswa untuk bertanya atau memberi 
tanggapan/ menjawab. 

Mengabaikan siswa yang ingin mengajukan pendapat 
dan/atau atau tidak menanggapi kontribusi (pendapat) 
siswa. 

Tanggap terhadap siswa yang ingin mengajukan 
pendapat, sesekali menggali respons atau pertanyaan 
siswa dan memberikan respons yang sepadan. 

Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 
pembelajaran berlangsung dan memberi balikan bagi 
siswa. 

Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 
temannya atau menampung respons dan pertanyaan 
siswa untuk kegiatan selanjutnya. 

Indikator :3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, 

termasuk  gerakan badan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru 

dalamberkomunikasi, dengan bahasa lisan, tulisan, dan 

isyarat ataupun dengan gerakan badan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 

a. Pembicaraan lancar. 
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b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila 

(berupa tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat 

dibaca dengan jelas. 

d. Isyarat dan gerakan badan tepat. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik 

minat, dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 

a.  Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah diperolehnya. 

b.  Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c.  Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 

terbuka yang mampu menggali reaksi siswa 

d.  Merespon/menanggapi secara positif siswa yang 

berpartisipasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

3 

4 

5 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak 

Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru 

memantapkan penguasaan materi pembelajaran dengan cara 

merangkum, meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan 

sebagainya. Kegiatan ini bisa terjadi beberapa kali selama 

proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

Tidak ada kegiatan merangkum, meringkas, atau 

meninjau ulang. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 

ulang tetapi tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 

ulang secara lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 

ulang dengan melibatkan siswa. 

Guru membimbing peserta didik membuat 

rangkuman atau ringkasan atau meninjau ulang. 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif peserta didik terhadap belajar. 

Indikator : 4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru melakukan hal-hal berikut: 
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a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan. 

c. Menggunakan kata-kata sopan dalam menegur siswa. 

d.  Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antarsiswa, 

maupun antara guru dengan siswa. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

   

Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan dalam belajar. 

Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan guru dalam 

mengajar. Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui 

wajah, nada suara, gerakan, isyarat. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

menunjukkan kesungguhan dengan: 

a.  Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b.  Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

c.  Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang 

sedang dikerjakan. 

d.  Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang 

penting. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 
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Indikator :4.3 Mengembangkan hubungan antarpribadi yang sehat dan 

serasi. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap 

hal-hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka 

mengahapi kesukaran. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan *)  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

Tidak memberi perhatian terhadap masalah-masalah 
siswa. 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa 
yang membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada siswa yang 
membutuhkan. 

Mendorong peserta didik untuk memecahkan 
masalahnya sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu temannya yang 
membutuhkan. 

*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, 

maka butir ini tidak disertakan dalam penilaian. 

 

Indikator : 4.4 Membantu peserta didik menyadari kelebihan dan   

kekurangannya. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru 

dalam menerima kenyataan tentang kelebihan dan 

kekurangan setiap siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut: 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan  

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 

kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar. 
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d. Mendorong kerja sama antara siswa yang lambat dan yang 

cepat dalam belajar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 4.5  Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru dalam membantu 

siswa menumbuhkan rasa percaya diri.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat 

sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

memberikan alasan tentang pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

memimpin. 

d. Memberi pujian kepada peserta didik yang berhasil dan 

atau memberi semangat kepada siswa yang belum 

berhasil. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus menggunakan strategi Index 

Card Match dalam perbaikan pembelajaran Bahasa Jawa 

Indikator   :5.1 Langkah-langkah strategi Index Card Match 

padapembelajaran membaca aksara Jawa nglegena 
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.Penjelasan : Strategi index card match merupakan salah satu tipe strategi 

aktif/ strategi ini cocok digunakan untuk mengulang materi 

yang telah diajarkan sebelumnya. Dengan menggunakan 

strategi Index Card Match pembelajaran akan menjadi lebih 

menyenangkan bagi siswa. langkah-langkah strategi Index 

Card Match dalam pembelajaran Bahasa Jawa sebagai 

berikut: 

a. Jelaskan aturan main dari strategi Index Card Match. 

b. Kocoklah  kartu jawaban dan kartu soal sehingga akan 

tercampur. 

c. Setiap siswa diberi satu kartu. Jelaskan bahwa ini 

adalah aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separuh 

siswa akan mendapatkan soal dan separuh yang lain 

akan mendapatkan jawaban. 

d. Mintalah kepada siswa untuk menemukan pasangan 

mereka. Jika ada yang sudah menemukan pasangan, 

mintalah kepada mereka untuk duduk berdekatan. 

Jelaskan juga agar mereka tidak memberitahu materi 

yang mereka dapatkan kepada teman yang lain. 

e. Setelah semua siswa menemukan pasangan dan duduk 

bersama, mintalah agar setiap kelompok mendiskusikan 

jawaban dari kartu soal. Setelah selesai, setiap pasangan 

secara bergantian untuk membacakan soal yang 

diperoleh dengan kertas kepada teman-temannya yang 

lain. Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh 

pasangannya. 

f. Akhir proses ini dengan membuat klarifikasi dan 

kesimpulan. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga sampai empat deskriptor tampak. 

Lima sampai enam deskriptor tampak. 

 

Indikator   : 5.2 Menggunakan media pembelajaran yang tepat 

 Penjelasan : Materi akan mudah dipahami oleh siswa jika guru mampu 

menerapkan media pembelajaran yang sesuai/tepat sehingga 

dapat menimbulkan semangat/motivasi siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

a. Menyiapkan media pembelajaran. 

b. Menggunakan media yang tepat untuk membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran Bahasa Jawa. 

c. Menyebutkan sumber-sumber belajar termasuk pustaka 

yang membantu siswa mendalami konsep membaca 

aksara Jawa nglegena. 

d. Mengelola keseluruhan proses pembelajaran Bahasa 

Jawa. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

 Indikator :  5.3 Meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran membaca aksara Jawanglegena semester II 
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kelas III SD dengan menerapkan strategi Index Card 

Match. 

Penjelasan : Pelibatan siswa secara emosional dan intelektual dalam 

proses pembelajaran akan lebih bermakna bagi tercapainya 

tujuan pembelajaran Bahasa Jawa. 

a. Memberikan tuntunan belajar (petunjuk awal kegiatan 

dan target pembelajaran Bahasa Jawa) 

b. Merangsang siswa untuk memberikan respons terhadap 

materi (pertanyaan dan pernyataan) yang disampaikan 

pihak lain 

c. Memberikan tugas perorangan atau kelompok di dalam 

atau di luar kelas. 

d. Menunjuk siswa yang kurang aktif untuk mengemukakan 

pendapat. 

e. Mendorong siswa untuk menemukan solusi dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dibahas dalam 

pembelajaran. 

f. Mendorong siswa untuk berlatih melakukan 

keterampilan membaca aksara Jawa nglegena. 

g. Mendorong siswa untuk berbagi ide dan pengalaman 

dalam membahas suatu konsep. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua atau tiga deskriptor tampak. 

Empat atau lima deskriptor tampak. 

Enam atau tujuh deskriptor tampak. 

 

Indikator : 5.4  Memupuk kegemaran membaca. 

Penjelasan :  Kegemaran membaca merupakan salah satu kunci 

keberhasilan seseorang dalam meraih ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  
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  Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru untuk 

mengelola berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan 

kegemaran membaca. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

a. Menganjurkan siswa untuk membaca buku. 

b. Menceritakan satu kejadian yang dibaca guru dari 

berbagai sumber (misalnya buku, koran, majalah) 

sebagai titik tolak pembelajaran. 

c. Meminta siswa menceritakan peristiwa yanng pernah 

dibaca. 

d. Memberikan tugas membaca secara berkesinambungan.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

Indikator : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tahap pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

Tidak melakukan penilaian selama proses 

pembelajaran. 

Menilai penguasaan siswa dengan mengajukan 

pertanyaan atau memberikan tugas kepada siswa 
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Skala Penilaian Penjelasan 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Menilai penguasaan siswa dengan mengajukan 

pertanyaan dan memberikan tugas kepada siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang 

ditunjukkan siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang 

ditunjukkan siswa. 

Indikator : 6.2  Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan 

mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Guru tidak memberikan penilaian akhir. 

Guru memberikan penilaian akhir, tetapi tidak sesuai 

dengan tujuan. 

Sebagian kecil penilaian akhir sesuai dengan tujuan. 

Sebagian besar penilaian akhir sesuai dengan tujuan. 

Semua penilaian akhir sesuai dengan tujuan. 

7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

Indikator : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru 

dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan 

proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a.  Pembelajaran lancar. 

b.  Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 
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c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

d.  Mengarah pada terbentuknya dampak pengiring (misalnya 

ada kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, 

bertanggung jawab, tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d tampak. 

Deskriptor a, b, c dan d tampak. 

 

Indikator : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan 

kata-kata daerah atau asing). 

d. Berbahasa dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa siswa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa 
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Indonesia secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan 

dengan berbagai cara seperti menegur, menyuruh, 

memperbaiki atau menanyakan kembali. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Membiarkan siswa melakukan kesalahan berbahasa. 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa tanpa 

memperbaiki. 

Memperbaiki langsung kesalahan siswa dalam 

berbahasa. 

Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki 

kesalahan berbahasa temannya dengan tuntutan. 

Mengarahkan siswa menemukan dan memperbaiki 

kesalahan berbahasa sendiri. 

 

Indikator : 7.4  Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas 

yang bersangkutan. 

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

Petunjuk 

Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas peserta didik dalam pembelajaran 

Bahasa Jawa, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No Nama 

Nilai 

A B C D E F G Rata-rata 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Jumiati Anis Rahayu                              

2 AA Aditya Prayoga                              

3 Andre Anando                              

4 Andrian Adiguna                              

5 Arif Ramdhan                              

6 Bagus Mujianto                              

7 Dea Nur Fadilah                              

8 Deva Nanda Arafli                              

9 Dina Safa Anggraeni                              

10 Eneng Icha Fauzi. L                              

11 Kukuh Santosa                              

12 Kuswatun Soleha                              

13 Lulus Laksono                              

14 Muchamad Ajid G.A.A                              

15 Nandaa Dewi Katalina                              

16 Raja Sibby Pratama                              

17 Sinta Pramudita                              

18 Xfan Ramadani                              
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No Nama 
Nilai 

A B C D E F G Rata-

rata 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

19 Yulia Ambarwati                              

20 Veronica                               

21 Bagus Zakia Muntas                              

22 Fera Anindia Atifah                              

23 Fira Anindia Atifah                              

24 Nauri Zivatis Andinj                              

               

 Banjarnegara, … Maret 2015 

Observer, 

 

Keterangan: 

A. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

B. Siswa mencari pasangan kartu.        ……………………………. 

C. Siswa membentuk kelompok berdasarkan pasangan kartu. 

D. Siswa mendiskusikan jawaban dari soal pada kartu soal. 

E. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

F. Siswa memperhatikan klarifikasi yang disampaikan guru. 

G. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran dengan bimbingan guru 



189 
 

 

1
8
9
 

Lampiran 14 
Deskriptor Penilaian Aktivitas Belajar Peserta Didik 

dalam Pembelajaran Membaca Aksara Jawa  

melalui Index Card Match (ICM) 

 

A. Siswa memperhatikan penjelasan guru.  

Perhatian siswa terhadap penjelasan guru merupakan faktor yang sangat 

penting dalam sebuah pembelajaran. Perhatian siswa terhadap penjelasan 

guru, berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

 Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

Skor 

Penilaian 

 Keterangan  

1 Siswa  memperhatikan hanya pada sebagian kecil 

penjelasan guru saja. 

2 Siswa memperhatikan kurang dari setengah penjelasan 

guru. 

3 Siswa memperhatikan pada sebagian besar dari 

penjelasan guru.  

4 Siswa memperhatikan pada seluruh penjelasan guru.  

 

B. Siswa mencari pasangan kartu. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor 

Penilaian 

Keterangan 

1 Siswa hanya berdiam diri, menunggu ada teman yang 

menghampirinya 

2 Siswa sesekali terlihat mencari pasangan, namun hanya 

sebentar. 

3 Siswa aktif mencari pasangan, namun hanya disekitar 

tempat duduknya saja. 

4 Siswa aktif mencari pasangan sampai bertemu dengan 

pasangan 

 

C. Siswa membentuk kelompok berdasarkan pasangan kartu. 

 Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Siswa tidak membentuk kelompok 

2 Siswa membentuk kelompok, namun tidak dengan 

pasangan kartunya, tetapi dengan teman dekatnya. 



190 
 

 

1
9
0
 

Skor Penilaian Keterangan 

3 Siswa membentuk kelompok  dengan pasangannya, 

namun ternyata kartu jawabannya salah. 

4 Siswa membentuk kelompok  dengan pasangannya, dan 

ternyata kartu jawabannya benar. 

 

D. Siswa mendiskusikan jawaban dari soal pada kartu soal 

 Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Siswa saling berdiskusi dalam menjawab . 

b. Peserta didik mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan 

benar. 

c. Peserta didik mengemukakan pendapat yang logis. 

d. Peserta didik mengemukakan pendapat sesuai dengan materi pelajaran 

yang sedang dipelajarinya. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Hanya satu siswa yang mengerjakan (tidak berdiskusi) 

2 Siswa berdiskusi, namun cenderung pasif 

3 Siswa berdiskusi aktif, namun cenderung gaduh 

4 Siswa berdiskusi aktif dan cenderung tenang (kondusif) 

E. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mempersentasikan hasil kerja kelompoknya dengan penuh 

semangat. 

b. Siswa mempersentasikan hasil kerja kelompoknya dengan penuh percaya 

diri. 

c. Kedua siswa terlihat kompak dalam mempersentasikan hasil kerja 

kelompoknya. 

d. Jawaban yang dipresentasikan bernilai benar. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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F. Siswa memperhatikan klarifikasi yang disampaikan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor 

Penilaian 

 Keterangan  

1 Siswa  memperhatikan hanya pada sebagian kecil 

klarifikasi yang disampaikan guru. 

2 Siswa memperhatikan kurang dari setengah klarifikasi 

yang disampaikan guru. 

3 Siswa memperhatikan pada sebagian besar dari 

klarifikasi yang disampaikan guru.  

4 Siswa memperhatikan pada seluruh klarifikasi yang 

disampaikan guru.  

 

G. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran dengan bimbingan guru 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Peserta didik dapat merefleksi (mengingat kembali) materi yang telah 

dipelajari. 

b. Peserta didik dapat menyimpulkan materi yang dipelajari. 

c. Peserta didik mencatat dan merangkum, materi yang telah dipelajari. 

d. Peserta didik dapat menerapkan materi yang dipelajari dalam kehidupan 

nyata. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 15 
ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 1 (APKG 1) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 

tersebut dengan menggunakan butir penilaian di bawah ini: 

1. Menentukan bahan perbaiakan pembelajaran  

dan merumuskan tujuan / indikator  

perbaikan pembelajaran      1 2        3       4         5 

1.1 Menggunakan bahan perbaikan pembelajaran  

yang  sesuai dengan kurikulum dan masalah 

yang diperbaiki. 

1.2 Merumuskan tujuan khusus/ indikator  

perbaikan pembelajaran.     

        Rata-rata butir 1 = A  

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

media (alat bantu pembelajaran), dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.1 Menentukan dan mengembangkan 

alat bantu perbaikan pembelajaran 

2.2 Memilih sumber belajar       

1. NAMA GURU   : Ari Sudarti, S.Pd 

2.   NIP     : 19630107 198201 2 004 

3. SD TEMPAT PENELITIAN : SD Negeri 1 Kedawung 

4. KELAS    : III (tiga) 

5. MATA PELAJARAN  : Bahasa Jawa 

6. WAKTU    : 07.00 – 08.10 WIB 

7. TANGGAL    : 7 Maret 2015 

 

4 
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        Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan perbaiakan  

pembelajaran menggunakan strategi  

pembelajaran aktif tipe Index Card Match 

3.1 Menentukan jenis kegiatan  

perbaikan pembelajaran  

3.2 Menyusun langkah-langkah perbaikan 

pembelajaran dengan menggunakan  

strategi Index Card Match 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

perbaikan pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan  

Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

perbaikan pembelajaran 

4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas 

belajar sesuai dengan strategi  

Index Card Match 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi dalam  

perbaikan pembelajaran menggunakan strategi 

 Index Card Match 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, 

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian  

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

   Rata-rata butir 5 = E 

4 

3,6 

3,5 

5 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

  

 Rata-rata butir 6 = F 

 

Nilai performansi guru dalam menyusun RPP = R 

R =    

=           Banjarnegara, 7 Maret 2015 

=             

= 4.01 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Lampiran 16  

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU  2 (APKG 2) 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkanlah perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

berikut. 

4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

PENILAIAN  

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran     

         1         2         3       4         5 

1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas.   

  

 Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran 

berdasarkan strategi pembelajaran aktif tipe Index card Match 

2.1 Memulai pembelajaran. 

1. NAMA GURU   : Ari Sudarti, S.Pd 

2. NIP    : 19630107 198201 2 004 

3. SD TEMPAT PENELITIAN : SD Negeri 1 Kedawung 

4. KELAS    : III (Tiga) 

5. MATA PELAJARAN  : Bahasa Jawa 

6. WAKTU    : 07.00 – 08.10 WIB 

7. TANGGAL   : 7 Maret 2015 

 



  



  



  

4 
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2.2 Melaksanakan pembelajaran Index card Match  

yang sesuai dengan  tujuan, siswa, situasi, dan  

lingkungan. 

2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa,dan situasi, 

dan lingkungan (kontekstual). 

2.4 Melaksanakan pembelajaran 

dalam urutan yang logis. 

2.5 Melaksanakan perbaikan pembelajaran secara  

individual, kelompok, atau klasikal. 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

 

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang  

berkaitan dengan isi pembelajaran. 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, 

 dan gerakan badan. 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa. 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran. 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka,  

penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar. 

4.3 Mengembangkan hubungan antarpribadi  

3.6 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

3,3 
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 yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan diri. 

  

  Rata-rata butir 4 = D 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

menggunakan strategi Index Card Match  

dalam perbaikan pembelajaran Bahasa Jawa 

5.1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

 langkah-langkah strategi Index Card Match  

pada pembelajaran membaca aksara Jawa  

nglegena. 

5.2 Menggunakan media pembelajaran yang tepat. 

5.3 Meningkatkan keterlibatan siswa dalam  

proses pembelajaran membaca aksara Jawa 

nglegena semester II kelas III SD 

dengan menerapkan strategi Index Card Match. 

5.4Memupuk kegemaran membaca   

 

  Rata-rata butir 5 = E 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama proses  

pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir  

pembelajaran 

Rata-rata butir 6 = F 

7. Kesan umum kinerja guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 



  



  



  



  
3.5 



  



  
3.5 



  



  



  

3.4 
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7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

  

   Rata-rata butir 7 = G 

 

Nilai performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran = Y 

Y  =   

=  

=               Banjarnegara, 7 Maret 2015 

= 3.54              
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Lampiran 17  

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Performansi Guru Siklus I 

No Aspek Penilaian Rata-rata Bobot Jumlah 

1 

Kemampuan guru dalam 

menyusun rencana 

pembelajaran 

4,01 1 

4,01 

2 
Kemampuan guru dalam 

pelaksanaan Pembelajaran. 
3,54 2 

7,08 

Jumlah 11,09 

Skor akhir 3,69 

Konversi nilai 73,93 

Kategori B 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I 

Petunjuk  

Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas peserta didik dalam pembelajaran 

Bahasa Jawa, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No Nama 

Nilai 
Jumlah 

Nilai 
A B C D E F G 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Jumiati Anis Rahayu                             18 

2 AA Aditya Prayoga                             23 

3 Andre Anando                             24 

4 Andrian Adiguna                             25 

5 Arif Ramdhan                             23 

6 Bagus Mujianto                             18 

7 Dea Nur Fadilah                             24 

8 Deva Nanda Arafli                             19 

9 Dina Safa Anggraeni                             24 

10 Eneng Icha Fauzi. L                             21 

11 Kukuh Santosa                             23 

12 Kuswatun Soleha                             25 

13 Lulus Laksono                             19 

14 Muchamad Ajid G.A.A                             18 

15 Nandaa Dewi Katalina                             22 

16 Raja Sibby Pratama                             22 

17 Sinta Pramudita                             25 

18 Xfan Ramadani                             18 



 
 

 

2
0
1
 

No Nama 
Nilai 

Jumlah 

Nilai 
A B C D E F G 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

19 Yulia Ambarwati                             22 

20 Veronica                              25 

21 Bagus Zakia Muntas                             21 

22 Fera Anindia Atifah                             18 

23 Fira Anindia Atifah                             18 

24 Nauri Zivatis Andinj                             24 

               

 Banjarnegara, 7 Maret 2015 

Observer, 

 

Keterangan:            

A. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

B. Siswa mencari pasangan kartu.                    Ari Sudarti, S.Pd 

C. Siswa membentuk kelompok berdasarkan pasangan kartu.    NIP 19630107 198201 2 004 

D. Siswa mendiskusikan jawaban dari soal pada kartu soal. 

E. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

F. Siswa memperhatikan klarifikasi yang disampaikan guru. 

G. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran dengan bimbingan guru 
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Lampiran 19 

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa pada Siklus I 

No Nama Jumlah Nilai Niliai 

1 Jumiati Anis Rahayu 18 64,28 

2 AA Aditya Prayoga 23 82,14 

3 Andre Anando 24 85,71 

4 Andrian Adiguna 25 89,28 

5 Arif Ramdhan 23 82,14 

6 Bagus Mujianto 18 64,28 

7 Dea Nur Fadilah 24 85,71 

8 Deva Nanda Arafli 19 67,85 

9 Dina Safa Anggraeni 24 85,71 

10 Eneng Icha Fauzi. L 21 75 

11 Kukuh Santosa 23 82,14 

12 Kuswatun Soleha 25 89,28 

13 Lulus Laksono 19 67,85 

14 Muchamad Ajid G.A.A 18 64,28 

15 Nandaa Dewi Katalina 22 78,57 

16 Raja Sibby Pratama 22 78,57 

17 Sinta Pramudita 25 89,28 

18 Xfan Ramadani 18 64,28 

19 Yulia Ambarwati 22 78,57 

20 Veronica  25 89,28 

21 Bagus Zakia Muntas 21 75 

22 Fera Anindia Atifah 18 64,28 

23 Fira Anindia Atifah 18 64,28 

24 Nauri Zivatis Andinj 24 85,71 

Jumlah 1853,47 

 

No 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Jumlah 

nilai 
% 

Persentase Keaktifan 

Peserta didik 

1 76 – 100  14 1182,09 63,77 

PK =  x100 

 

= 77,23%  

2 51 – 75  10 671,38 36,23 

3 26 – 50 0 0 0 

4 1 – 25  0 0 0 

Jumlah 21 1853,47 100 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MEMBACA AKSARA JAWA SIKLUS I 

No Nama 
Aspek yang dinilai Jumlah 

skor 

Nilai akhir 

A B C D E 

1 Jumiati Anis Rahayu 2 3 2 3 3 13 65 

2 AA Aditya Prayoga 3 3 3 3 2 14 70 

3 Andre Anando 3 3 3 3 4 16 80 

4 Andrian Adiguna 4 3 4 3 4 18 90 

5 Arif Ramdhan 4 3 4 4 4 19 95 

6 Bagus Mujianto 3 2 3 2 2 12 60 

7 Dea Nur Fadilah 4 3 4 4 4 19 95 

8 Deva Nanda Arafli 3 2 3 2 3 13 65 

9 Dina Safa Anggraeni 4 3 4 4 4 19 95 

10 Eneng Icha Fauzi. L 3 2 3 3 3 14 70 

11 Kukuh Santosa 3 3 4 3 4 17 85 

12 Kuswatun Soleha 3 3 4 3 4 17 85 

13 Lulus Laksono 4 3 4 4 4 19 95 

14 Muchamad Ajid G.A.A 3 2 2 3 2 12 60 

15 Nandaa Dewi Katalina 2 3 2 2 2 11 55 

16 Raja Sibby Pratama 3 2 3 2 2 12 60 

17 Sinta Pramudita 4 3 4 3 4 18 90 

18 Xfan Ramadani 3 3 3 3 3 15 75 

19 Yulia Ambarwati 3 2 3 2 2 12 60 

20 Veronica  4 3 4 4 4 19 95 

21 Bagus Zakia Muntas 3 2 4 3 2 14 70 

22 Fera Anindia Atifah 3 2 3 2 2 12 60 

23 Fira Anindia Atifah 2 2 1 2 1 8 40 

24 Nauri Zivatis Andinj 3 3 3 3 2 14 70 

Banjarnegara, 7 Maret 2015  

             Guru Kelas III 

       

    

 
       Ari Sudarti, S.Pd  

             NIP 19630107 198201 2 004 
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Keterangan Lembar Penilaian Keterampilan Membaca Aksara Jawa 

Nglegena: 

A. Ketepatan pelafalan dalam membaca aksara Jawa nglegena. 

B. Ketepatan dalam penggunaan intonasi. 

C. Kelancaran dalam membaca aksara Jawa nglegena. 

D. Kejelasan dalam membaca aksara Jawa nglegena. 

E. Percaya diri dalam membaca aksara Jawa nglegena. 
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Lampiran 21 

TRANSLIT MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA 

KELAS III SD NEGERI 1 KEDAWUNG 

SIKLUS I 

 

Nama  : Fira Anindia Atifah 

No. Absen : 23 

Nilai  : 40 

Waktu Mebaca: 26 detik 

Keterangan : Belum lancar dan masih mendapat bimbingan dari guru 

 

Translit membaca kata berhuruf Jawa nglegena 

Jͻͻͻwͻ     Jͻͻͻlͻ   Nͻͻͻwͻ    rͻͻͻjͻ    nyͻͻͻͻ    nyͻwͻ 
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TRANSLIT MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA 

KELAS III SD NEGERI 1 KEDAWUNG 

SIKLUS I 

 

Nama  : AA Aditya Prayoga 

No. Absen : 2 

Nilai  : 70 

Waktu Mebaca: 18 detik 

Keterangan : Terdapat 1 kali pengulangan dan terdapat  kesalahan dalam 

penyebutan aksara Jawa 

 

Translit membaca kata berhuruf Jawa nglegena 

Lͻrͻ        dͻtͻ ih nͻͻtͻ    ngͻpͻ   sͻpͻ  jͻgͻ 
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TRANSLIT MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA 

KELAS III SD NEGERI 1 KEDAWUNG 

SIKLUS I 

 

Nama  : Dea Nur Fadilah 

No. Absen : 7 

Nilai  : 95 

Waktu Mebaca: 11 detik 

Keterangan : Lancar 

 

Translit membaca kata berhuruf Jawa nglegena 

Bͻsͻ  Mͻsͻ  Lͻrͻ  Bͻtͻ  Mͻtͻ 
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Lampiran 22 

REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

Hasil Belajar 
Hasil Belajar Siklus I 

Banyak Siswa Persentase  Kategori 
Nilai 90 – 100  7 29,17% Sangat Baik 
Nilai 76 – 89  3 12,5% Baik 

Nilai 64 – 75 7 29,17% Cukup 
Nilai 0 – 63  7 29, 17% Kurang 

Jumlah siswa yang tuntas 
belajar 

17 70,83% 
 

Jumlah siswa yang tidak 
tuntas belajar 

7 29,17% 

Nilai tertinggi 95 
Nilai terendah 40 
Jumlah nilai keseluruhan 1785 
Nilai rata-rata 74,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

 

2
0
9
 

Lampiran 23 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 1 (APKG 1) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 

tersebut dengan menggunakan butir penilaian di bawah ini: 

1. Menentukan bahan perbaiakan pembelajaran  

dan merumuskan tujuan / indikator  

perbaikan pembelajaran      1 2        3       4         5 

1.1 Menggunakan bahan perbaikan pembelajaran  

yang  sesuai dengan kurikulum dan masalah 

yang diperbaiki. 

1.2 Merumuskan tujuan khusus/ indikator  

perbaikan pembelajaran      

        Rata-rata butir 1 = A  

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

media (alat bantu pembelajaran), dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

 materi pembelajaran 

2.2  Menentukan dan mengembangkan 

alat bantu perbaikan pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar       

1. NAMA GURU   : Ari Sudarti, S.Pd 

2. NIP    : 19630107 198201 2 004 

3. SD TEMPAT PENELITIAN : SD Negeri 1 Kedawung 

4. KELAS    : III (tiga) 

5. MATA PELAJARAN  : Bahasa Jawa 

6. WAKTU    : 07.00 – 08.10 WIB 

7. TANGGAL   : 11 April 2015 

 

4,5 
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4,4 

        Rata-rata butir 2 = B 

 

3 Merencanakan skenario kegiatan perbaiakan  

pembelajaran menggunakan strategi  

pembelajaran aktif tipe Index Card Match 

3.1 Menentukan jenis kegiatan  

perbaikan pembelajaran  

3.2 Menyusun langkah-langkah perbaikan 

pembelajaran dengan menggunakan  

strategi Index Card Match 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

perbaikan pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan  

 

Rata-rata butir 3 = C 

4 Merancang pengelolaan kelas 

perbaikan pembelajaran 

4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas 

belajar sesuai dengan strategi  

Index Card Match 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi dalam  

perbaikan pembelajaran menggunakan strategi 

 Index Card Match 

   Rata-rata butir 4 = D 

5 Merencanakan prosedur, jenis, 

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian  

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

   Rata-rata butir 5 = E 

4,3 

4 

5 
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6 Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

  

 Rata-rata butir 6 = F 

 

Nilai performansi guru dalam menyusun RPP = R 

R =    

=           Banjarnegara, 11 April 2015 

=              

= 4,5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 
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Lampiran 24 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU  2 (APKG 2) 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkanlah perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

berikut. 

4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

PENILAIAN  

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran     

         1         2         3       4         5 

1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas.   

  

 Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran 

berdasarkan strategi pembelajaran aktif tipe Index card Match 

2.1 Memulai pembelajaran. 

2.2 Melaksanakan pembelajaran Index card Match  

1. NAMA GURU   : Ari Sudarti, S.Pd 

2. NIP    : 19630107 198201 2 004 

3. SD TEMPAT PENELITIAN : SD Negeri 1 Kedawung 

4. KELAS    : III (Tiga) 

5. MATA PELAJARAN  : Bahasa Jawa 

6. WAKTU    : 07.00 – 08.10 WIB 

7. TANGGAL   : 11 April 2015 

 

 

 
 

 

 

 

4,

5 
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yang sesuai dengan  tujuan, siswa, situasi, dan  

lingkungan. 

2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa,dan situasi, 

dan lingkungan (kontekstual). 

2.4 Melaksanakan pembelajaran 

dalam urutan yang logis. 

2.5 Melaksanakan perbaikan pembelajaran secara  

individual, kelompok, atau klasikal. 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

 

  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang  

berkaitan dengan isi pembelajaran. 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, 

 dan gerakan badan. 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa. 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran. 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka,  

penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar. 

4.3 Mengembangkan hubungan antarpribadi  

 yang sehat dan serasi. 

4,4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4,3 
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4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan diri. 

  

  Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

menggunakan strategi Index Card Match  

dalam perbaikan pembelajaran Bahasa Jawa 

5.1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

 langkah-langkah strategi Index Card Match  

pada pembelajaran membaca aksara Jawa  

nglegena. 

5.2 Menggunakan media pembelajaran yang tepat. 

5.3 Meningkatkan keterlibatan siswa dalam  

proses pembelajaran membaca aksara Jawa 

nglegena semester II kelas III SD 

dengan menerapkan strategi Index Card Match. 

5.4Memupuk kegemaran membaca   

 

Rata-rata butir 5 = E 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama proses  

pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir  

pembelajaran 

Rata-rata butir 6 = F 

7. Kesan umum kinerja guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

 

 

 

 

4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 
4,25 

 

 

 

 
4,5 
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7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

  

                                   Rata-rata butir 7 = G 

 

Nilai performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran = Y 

Y  =   

  =  

  =                       Banjarnegara, 11 April 2015 

  =   4,27                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
3,75 
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Lampiran 25 

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Performansi Guru Siklus II 

No Aspek Penilaian Rata-rata Bobot Jumlah 

1 

Kemampuan guru dalam 

menyusun rencana 

pembelajaran 

4,5 1 

4,5 

2 
Kemampuan guru dalam 

pelaksanaan Pembelajaran. 
4,27 2 

8,54 

Jumlah 13,04 

Skor akhir 4,34 

Konversi nilai 86,93 

Kategori A 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS II 

Petunjuk 

Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas peserta didik dalam pembelajaran 

Bahasa Jawa, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No Nama 

Nilai 
Jumlah 

Nilai  
A B C D E F G 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Jumiati Anis Rahayu                             21 

2 AA Aditya Prayoga                             22 

3 Andre Anando                             25 

4 Andrian Adiguna                             27 

5 Arif Ramdhan                             23 

6 Bagus Mujianto                             20 

7 Dea Nur Fadilah                             26 

8 Deva Nanda Arafli                             21 

9 Dina Safa Anggraeni                             27 

10 Eneng Icha Fauzi. L                             23 

11 Kukuh Santosa                             23 

12 Kuswatun Soleha                             21 

13 Lulus Laksono                             21 

14 Muchamad Ajid G.A.A                             21 

15 Nandaa Dewi Katalina                             26 

16 Raja Sibby Pratama                             26 

17 Sinta Pramudita                             27 

18 Xfan Ramadani                             22 
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No Nama 
Nilai 

Jumlah 

Nilai 
A B C D E F G 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

19 Yulia Ambarwati                             24 

20 Veronica                              17 

21 Bagus Zakia Muntas                             24 

22 Fera Anindia Atifah                             20 

23 Fira Anindia Atifah                             18 

24 Nauri Zivatis Andinj                             24 

               

 Banjarnegara, 11 April 2015 

Observer, 

 

Keterangan:              

A. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

B. Siswa mencari pasangan kartu.                Ari Sudarti, S.Pd 

C. Siswa membentuk kelompok berdasarkan pasangan kartu.    NIP 19630107 198201 2 004 

D. Siswa mendiskusikan jawaban dari soal pada kartu soal. 

E. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

F. Siswa memperhatikan klarifikasi yang disampaikan guru. 

G. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran dengan bimbingan guru. 
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Lampiran 27 

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa pada Siklus II 

No Nama Jumlah Nilai Niliai 

1 Jumiati Anis Rahayu 21 75 

2 AA Aditya Prayoga 22 78,57 

3 Andre Anando 25 89,28 

4 Andrian Adiguna 27 96,42 

5 Arif Ramdhan 23 82,14 

6 Bagus Mujianto 20 71,42 

7 Dea Nur Fadilah 26 92,85 

8 Deva Nanda Arafli 21 75 

9 Dina Safa Anggraeni 27 96,42 

10 Eneng Icha Fauzi. L 23 82,14 

11 Kukuh Santosa 23 82,14 

12 Kuswatun Soleha 21 75 

13 Lulus Laksono 21 75 

14 Muchamad Ajid G.A.A 21 75 

15 Nandaa Dewi Katalina 26 92,85 

16 Raja Sibby Pratama 26 92,85 

17 Sinta Pramudita 27 96,42 

18 Xfan Ramadani 22 78,57 

19 Yulia Ambarwati 24 85,71 

20 Veronica  17 60,71 

21 Bagus Zakia Muntas 24 85,71 

22 Fera Anindia Atifah 20 71,42 

23 Fira Anindia Atifah 18 64,28 

24 Nauri Zivatis Andinj 24 85,71 

Jumlah 1960,61 

 

No 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Jumlah 

nilai 
% 

Persentase Keaktifan 

Peserta didik 

1 76 – 100  15 1317,78 67,21 

PK =  x100 

 

= 81,69%  

2 51 – 75  9 642,83 32,49 

3 26 – 50 0 0 0 

4 1 – 25  0 0 0 

Jumlah 21 1960,61 100 

 



 

 

 

2
2
0
 

L
am

p
iran

 2
8

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MEMBACA AKSARA JAWA SIKLUS II 

No Nama 
Aspek yang dinilai Jumlah 

skor 
Nilai akhir 

A B C D E 

1 Jumiati Anis Rahayu 3 2 3 3 4 15 75 

2 AA Aditya Prayoga 3 2 3 3 4 15 75 

3 Andre Anando 3 3 3 4 4 17 85 

4 Andrian Adiguna 4 3 4 4 4 19 95 

5 Arif Ramdhan 4 3 4 4 4 19 95 

6 Bagus Mujianto 3 2 4 3 3 15 75 

7 Dea Nur Fadilah 4 3 4 4 4 19 95 

8 Deva Nanda Arafli 3 3 3 3 3 15 75 

9 Dina Safa Anggraeni 4 3 4 4 4 19 95 

10 Eneng Icha Fauzi. L 2 3 4 3 3 15 75 

11 Kukuh Santosa 4 2 4 4 4 18 90 

12 Kuswatun Soleha 3 3 3 3 3 15 75 

13 Lulus Laksono 4 2 4 4 3 17 85 

14 Muchamad Ajid G.A.A 3 3 4 3 3 16 80 

15 Nandaa Dewi Katalina 3 3 4 4 4 18 90 

16 Raja Sibby Pratama 4 3 4 3 4 18 90 

17 Sinta Pramudita 4 3 4 4 4 19 95 

18 Xfan Ramadani 3 2 3 3 3 14 70 

19 Yulia Ambarwati 3 2 3 3 3 14 70 

20 Veronica  2 2 2 2 2 10 50 

21 Bagus Zakia Muntas 3 2 3 3 2 13 65 

22 Fera Anindia Atifah 3 3 3 3 3 15 75 

23 Fira Anindia Atifah 2 2 2 2 2 10 50 

24 Nauri Zivatis Andinj 3 3 3 3 3 15 75 

Banjarnegara, 11 April 2015  

             Guru Kelas III 

        

 
       Ari Sudarti, S.Pd  

             NIP 19630107 198201 2 004 



221 
 

 

2
2
1
 

Keterangan Lembar Penilaian Keterampilan Membaca Aksara Jawa 

Nglegena: 

A. Ketepatan pelafalan dalam membaca aksara Jawa nglegena. 

B. Ketepatan dalam penggunaan intonasi. 

C. Kelancaran dalam membaca aksara Jawa nglegena. 

D. Kejelasan dalam membaca aksara Jawa nglegena. 

E. Percaya diri dalam membaca aksara Jawa nglegena. 
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Lampiran 29 

TRANSLIT MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA 

KELAS III SD NEGERI 1 KEDAWUNG  

SIKLUS II 

 

Nama  : Fira Anindia Atifah 

No. Absen : 23 

Nilai  : 50 

Waktu Mebaca: 17 detik 

Keterangan : Pelafalan kurang jelas, membaca masih perhuruf, masih ada yang 

harus diulang, dan mendapat bimbingan dari guru. 

 

Translit membaca kata berhuruf Jawa nglegena 

Bͻ   pͻ   nͻ   tͻ   bͻ  tͻ   

ͻnͻ   dͻ   rͻ  sͻ   rͻͻ 
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TRANSLIT MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA 

KELAS III SD NEGERI 1 KEDAWUNG  

SIKLUS II 

 

Nama  : Jumiati Anis Rahayu 

No. Absen : 1 

Nilai  : 75 

Waktu Mebaca: 24 detik 

Keterangan :  Kurang lancar dan terdapat satu kata yang diulang 

 

Translit membaca kata berhuruf Jawa nglegena 

Nyͻͻ    wͻ     rͻjͻ     ͻͻnͻ    sͻngͻ        

Sͻͻpͻ   rͻjͻ    sͻkͻ    lͻwͻ    jͻwͻ 
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TRANSLIT MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA 

KELAS III SD NEGERI 1 KEDAWUNG  

SIKLUS II 

 

Nama  : Andrian Adiguna 

No. Absen : 4 

Nilai  : 95 

Waktu Mebaca: 10 detik 

Keterangan :  Lancar  

 

Translit membaca kata berhuruf Jawa nglegena 

Bͻpͻ nͻtͻ bͻtͻ    

ͻnͻ dͻrͻ sͻngͻ 
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Lampiran 30 

REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

 

Hasil Belajar 
Hasil Belajar Siklus II 

Banyak Siswa Persentase Kategori 
Nilai 90 – 100  8 33,33% Sangat Baik 
Nilai 76 – 89  3 12,5 Baik 
Nilai 64 – 75  11 45,83% Cukup 
Nilai 0 – 63  2 8,33% Kurang 
Jumlah Siswa yang Tuntas 
Belajar 

22 91,67% 
 

Jumlah Siswa yang Tidak 
Tuntas Belajar 

2 8,33% 

Nilai Tertinggi 95 
Nilai Terendah 50 
Jumlah Nilai Keseluruhan 1900 
Nilai Rata-rata 79,17 
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Lampiran 31 

SURAT IJIN PENELITIAN 

 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  

KABUPATEN BANJARNEGARA 
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Lampiran 32 

SURAT IJIN PENELITIAN 

KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT KABUPATEN BANJARNEGARA 
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Lampiran 33 

SURAT IJIN PENELITIAN 

 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA 
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Lampiran 34 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN  

 DI SD NEGERI 1 KEDAWUNG 
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Lampiran 35 

DOKUMENTASI 

 

     

Gambar 1. Guru membuka pelajaran   Gambar 2. Eksplorasi 

 

   

Gambar 3. Guru Menjelaskan Materi        Gambar 4. Guru membagi kartu index 

 

    

Gambar 5. Siswa mencari pasangan       Gambar 6. Siswa berdiskusi 
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Gambar 7. Siswa memberikan perta-       Gambar 8. Siswa menuliskan soal di- 

nyaan kepada kelompok lain   papan tulis   

 

 

      

Gambar 9. Konfirmasi           Gambar 10. Pengamat 

 

    

Gambar 11. Tes Formatif        Gambar 12. Penutup 
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