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ABSTRAK 

Lianingrum, Anis, Pratiwi. 2015. Peningkatan Hasil Belajar Tokoh Pandhawa 

Menggunakan Model Index Card Match pada Siswa Kelas III Sekolah 

Dasar Negeri 1 Sijeruk Kabupaten Kendal. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Drs. Suwandi, M.Pd. 

Kata Kunci: tokoh Pandhawa, kualitas pembelajaran, model Index Card Match. 

Hasil pembelajaran tokoh Pandhawa pada kelas III SD Negeri 1 Sijeruk 

Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2013/2014 masih rendah. Pembelajaran yang 

dilakukan bersifat klasikal dan kurang variatif dalam penyampaian materi 

pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa mudah merasa jenuh karena hanya 

mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan masalah 

yang terjadi, peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu “Apakah penerapan 

model Index Card Match dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

serta performansi guru kelas III SD Negeri 1 Sijeruk Kabupaten Kendal pada 

materi tokoh Pandhawa?. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Kualitas pembelajaran yang ditingkatkan dalam penelitian ini 

meliputi aktivitas dan hasil belajar siswa serta performansi guru. 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 

dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri 1 Sijeruk 

Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 27 orang. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik tes dan non tes. Indikator 

keberhasilan aktivitas belajar siswa yaitu kehadiran klasikal siswa minimal 75% 

dan keterlibatan/ keaktifan siswa minimal adalah 75%. Indikator keberhasilan 

hasil belajar siswa yaitu nilai rata-rata kelas minimal 70 dan persentase tuntas 

klasikal minimal 75% dengan skor > 70. Indikator keberhasilan performansi guru 

minimal B (71-80). 

Persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 63,46% dengan 

kategori aktif. Aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 11,8 poin 

pada siklus II sehingga menjadi 75,26% dengan kategori sangat aktif. Perolehan 

nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 60,25 dan meningkat pada siklus II 

sebesar 22,19 sehingga menjadi 82,44. Persentase ketuntasan belajar klasikal pada 

siklus I sebesar 70% dan meningkat 30% pada siklus II menjadi 100%. Perolehan 

nilai performansi guru pada siklus I sebesar 82,13 dengan kategori AB. Perolehan 

nilai performansi guru pada siklus II meningkat sebesar 12,28 menjadi 94,41 

dengan kategori A. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu penerapan model Index Card Match 

dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III 

SD Negeri I Sijeruk pada pembelajaran bahasa Jawa materi tokoh Pandhawa. 

Saran bagi guru, hendaknya selalu berusaha melakukan inovasi untuk memilih 

model pembelajaran yang akan digunakan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab 1 peneliti akan mengemukakan mengenai beberapa hal, 

diantaranya yaitu latar belakang masalah, permasalahan, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, pemecahan masalah, tujuan penelitian, 

dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah yaitu hal-hal atau masalah yang 

melatarbelakangi penelitian ini akan dilakukan. Berdasarkan latar belakang 

tersebut maka timbul suatu permasalahan, yaitu sesuatu yang memicu kurang 

maksimalnya pembelajaran. Permasalahan tersebut harus ditemukan solusinya 

agar pembelajaran dapat maksimal. Identifikasi masalah dilakukan untuk 

mengklasifikasi permasalahan yang ada di dalam kelas. Masalah yang sangat 

kompleks perlu dibatasi karena keterbatasan peneliti, selain itu pembatasan 

masalah bertujuan agar hasil penelitian dapat maksimal. Secara lebih rinci, akan 

dibahas sebagai berikut ini. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam mengembangkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas tersebut dapat diwujudkan 

dengan pendidikan. Pendidikan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan 

seseorang, dan sikap. Ketiga aspek tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan 

yang bermutu pada setiap satuan pendidikan, yaitu dari pendidikan dasar sampai.
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pendidikan tinggi. Pembelajaran yang berkualitas merupakan awal dari 

pendidikan yang bermutu. 

Dalam Undang-Undang Dasar Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

 

Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang 

kemajuan jaman. Selain itu pendidikan juga merupakan proses untuk 

mengembangkan potensi diri baik yang telah dimiliki atau yang belum dimiliki 

oleh seseorang. Pendidikan dapat diperoleh dari sekolah maupun masyarakat atau 

pun lingkungan tempat tinggal kita. Namun fungsi pendidikan tidak hanya sebatas 

hal tersebut, pendidikan juga memiliki fungsi sebagai pelestari budaya 

masyarakat. Budaya masyarakat dapat berupa bahasa daerah, kesenian daerah, dan 

budi pekerti. 

Sesuai dengan fungsinya, bahasa daerah dan kesenian daerah merupakan 

salah satu kebudayaan masyarakat yang perlu dikembangkan. Salah satu cara 

mengembangkannya yaitu dengan menghadirkan mata pelajaran bahasa dan 

kesenian di kelas. Mata pelajaran tersebut wajib diterapkan pada semua tingkatan 

pendidikan yang ada di Indonesia, sebagai contoh daerah Jawa Tengah yang 

menerapkan mata pelajaran Bahasa Jawa. 
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Mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 22 berisi tentang peran 

Pemerintah untuk melestarikan nilai sosial budaya daerah. Dengan adanya 

undang-undang tersebut, pemerintah Jawa Tengah mengeluarkan SK Gubernur 

Jawa Tengah tahun 2010 , mata pelajaran Bahasa Jawa wajib diajarkan di tingkat 

SD sampai SMA. Merujuk pada UU Nomor 22/1999 pasal 11 ayat 2 yang berisi 

bahwa pemerintah daerah kabupaten/kotamadya diberikan wewenang untuk 

menggali, mengembangkan, dan mengkaji potensi lokal. Salah satu dari potensi 

lokal etnis Jawa khususnya Jawa Tengah adalah wayang. Jenis-jenis wayang 

sangat beraneka ragam. Berdasarkan dari wayang yang beraneka ragam tersebut 

kita dapat mengambil pelajaran salah satunya budi pekerti yang tercermin dari 

beberapa  karakter tokoh wayang. Ungkapan simbol karakter wayang biasanya 

tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita. 

Istilah wayang menurut KBBI (2012: 1010) merupakan boneka tiruan orang 

yang terbuat dari pahatan atau kayu dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan 

untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan drama tradisional (Bali, Jawa, 

Sunda), biasanya dimaikan oleh seorang dalang. Wayang tersebut biasanya 

berceritakan mengenai kisah hidup para tokoh pewayangan. Dalam cerita tersebut 

kita dapat mengambil nilai-nilai positif yang diajarkan. Pada zaman dahulu 

wayang juga digunakan untuk media penyebaran agama, contohnya agama Hindu 

dan agama Islam. Sebab pada zaman dulu wayang merupakan sesuatu yang baru 

dan masih menarik perhatian orang-orang Indonesia, karena wayang sejatinya 

bukan dari Indonesia tetapi dibawa oleh saudagar India yang mengadu nasib di 

Indonesia. Seiring kemajuan zaman wayang mulai ditinggalkan, karena kurang 
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menarik dan terlalu monoton tampilannya. Sehingga ajaran positif yang terdapat 

dalam karakter tokoh pewayangan mulai diacuhkan oleh sebagian masyarakat.  

Guru sebagai kunci dalam dunia pendidikan harus bisa mengajarkan ajaran 

positif atau budi pekerti dari karakter tokoh pewayangan, menghadirkan kembali 

di dalam kelas maupun di luar kelas sebagai tugas sehingga pembelajaran lebih 

berkelanjutan dan komperhensif. Tidak hanya itu guru juga diharapkan bisa 

menggali potensi siswa agar siswa menjadi lebih kritis dalam menanggapi suatu 

hal, tertarik dan mudah memahaminya serta dengan mudah dapat menerapkannya 

pada kehidupan sehari-harinya. Akan tetapi dalam pembelajaran sebagian besar 

guru hanya menggunakan model konvensional saja yaitu ceramah. Sehingga kelas 

kurang kondusif dan terkesan membosankan. Padahal untuk pembelajaran tidak 

hanya  model klasikal saja, namun juga perlu menggunakan pembelajaran yang 

bersifat individual maupun kelompok. Hal tersebut yang menjadi kendala para 

guru. Untuk mengatasi hal tersebut guru harus mampu mengembangkan materi 

pelajaran dengan cara menggunakan stategi pembelajaran aktif dan mampu 

memberikan variasi dalam pembelajaran yang mampu menarik perhatian para 

siswa. Strategi pembelajajaran aktif sangat diperlukan dalam hal tersebut. 

Silberman (2014: 10) mengemukakan bahwa: 

Strategi pembelajaran aktif (active learning) merupakan strategi yang 

dirancang untuk menyemarakan kelas. Sebagian ada yang sangat 

menyenangkan dan sebagian ada yang sangat serius, namun 

semuanya dimaksud untuk memperdalam proses belajar dan 

memperkuat ingatan. Selain itu menjadikan siswa aktif sejak awal 

melalui kegiatan-kegiatan yang membangun kerja tim dan 

mendorong mereka untuk lebih memikirkan pelajaran. Juga terdapat 

teknik untuk melaksanakan kegiatan belajar dalam satu kelas penuh, 

dan dalam kelompok kecil, merangsang diskusi dan debat, 
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mempraktikan keterampilan, mengajukan pertanyaan, dan bahkan 

mendorong siswa untuk mengajar satu sama lain. 

Strategi pembelajaran aktif yang paling sederhana sudah dapat memberikan 

variasi pembelajaran yang membuat siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran. 

Salah satu caranya agar belajar menjadi lebih bermakna yaitu meninjau kembali 

apa yang telah dipelajari. Silberman (2014: 249) menyatakan bahwa materi yang 

telah dibahas oleh siswa cenderung lima kali lebih melekat di dalam pikiran. 

Karena pembahasan kembali memungkinkan siswa untuk memikirkan kembali 

informasi tersebut dan menemukan cara untuk menyimpannya dalam otak. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik menerapkan model 

pembelajaran yang nantinya untuk mengetahui dampak bagi aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Untuk memahami masalah tersebut, pengkajian dilakukan melalui 

kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) khususnya dengan menerapkan model 

pembelajaran Index Card Match. Judul penelitian ini yaitu “Peningkatan Hasil 

Belajar Tokoh Pandhawa menggunakan Model Index Card Match pada Siswa 

Kelas III Sekolah Dasar Negeri 1 Sijeruk Kabupaten Kendal”.   

 

1.2  Permasalahan 

Melalui pengamatan pada proses pembelajaran di SD Negeri 1 Sijeruk 

khususnya kelas III, guru masih menggunakan metode konvensional serta suasana 

kelas kurang kondusif. Berdasarkan data hasil wawancara guru kelas III pada 

materi mengapresiasikan sastra Jawa khususnya wayang kurang berhasil. Hal 

tersebut terbukti dari nilai hasil belajar siswa yang rata-rata dibawah KKM serta 

kurangnya motivasi dan minat belajar dari siswa. Siswa mengalami kesulitan 
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dalam mengidentifikasi wayang tokoh Pandhawa seperti halnya, dalam 

membedakan antar tokoh Pandhwa, menyebutkan ciri-ciri wayang tokoh 

Pandhawa, menyeritakan sejarah wayang tokoh Pandhawa. Siswa sering kali 

masih terbolak balik antara ciri khusus Nakula dan Sadewa. Siswa juga kurang 

tertarik dengan cerita pewayangan karena, cerita pewayangan mereka anggap 

kuno dan kurang menarik. 

Diperlukannya variasi dalam pembelajaran agar siswa lebih tertarik dan 

termotivasi dalam proses belajar. Karena dari 27 siswa terdapat 18 siswa yang 

mendapat nilai di atas KKM yang telah ditentukan yakni 65. Artinya terdapat 

66,7% dari keseluruhan jumlah siswa yang tuntas belajar dari materi tersebut. 

Sedangkan pembelajaran dikatakan berhasil apabila persentasenya 75% siswa 

yang sudah tuntas belajar, namun ini hanya terdapat 66,7% dari jumlah siswa 

yang sudah tuntas belajar dalam materi tersebut. 

 

1.3  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, dapat diidentifikasi beberapa 

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

kendal, Kabupaten Kendal. Permasalahan itu antara lain berasal dari faktor 

internal (dari dalam siswa) dan faktor eksternal (dari luar siswa). Selain itu dalam 

pembelajaran bahasa Jawa khususnya materi wayang tokoh Pandhawa siswa 

masih mengalami kesulitan dan hasil belajarnya rata-rata di bawah nilai 

ketuntasan. 
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Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa menurut Rifa‟i dan 

Anni (2011: 80) yaitu mencakup kondisi fisik, kondisi psikis dan kondisi sosial. 

Sedangkan siswa kelas III di SD Negeri 1 Sijeruk Kabupaten Kendal beberapa 

orang siswa ada yang mengalami daya tangkap dan penguasaan materi pelajaran 

rendah, motivasi belajar siswa serta minat belajar siswa rendah. Siswa yang daya 

tangkap dan penguasaan materi pelajaran rendah sering kali mengganggu siswa 

yang daya tangkap dan penguasaan materi tinggi dengan mengajak mengobrol. 

Selain itu guru kurang  memperhatikan siswa yang daya tangkap dan penguasaan 

materi pelajaran rendah, sehingga siswa tersebut membuat kegaduhan di kelas 

agar diperhatikan guru. Hal tersebut sangat mengganggu bagi siswa yang tingkat 

daya tangkap dan penguasaan materi, motivasi belajar, dan minat belajar yang 

tinggi. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar siswa kelas III SD Negeri 1 

Sijeruk Kabupaten Kendal yaitu faktor keluarga, masyarakat, dan lingkungan 

tempat tinggal siswa. Dalam proses belajar dukungan dari orang tua siswa sangat 

dibutuhkan, dengan begitu siswa akan sadar betapa pentingnya pendidikan bagi 

kehidupannya kelak. Namun dari pihak keluarga sendiri pun belum sadar akan 

pentingnya pendidikan dan mengesampingkan pendidikan bagi anak-anaknya. 

Selain itu lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan 

pendidikan. Keadaan ekonomi, insfrastruktur dan pendidikan rata-rata di 

lingkungan sekolah tidak terlalu maju dibanding dengan lingkungan perkotaan. 

 Hasil wawancara dengan guru kelas III SD Negeri 1 Sijeruk, dari 27 orang 

tua siswa sebanyak 81,48% jenjang pendidikannya masih SD sampai SMA. 
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Sisanya sebanyak 18,52% dari 27 orang tua siswa sudah mengenyam pendidikan 

sampai bangku kuliah. Faktor tersebut sangat mempengarui kualitas pendidikan 

anak-anak. Dengan adanya hal tersebut motivasi dan dukungan yang diberikan 

orang tua kepada anaknya akan rendah. 

Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu tidak 

adanya alat peraga yang mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan 

siswa dalam menangkap materi pelajaran. Selain itu metode yang digunakan guru 

pun masih menggunakan metode ceramah dan penugasan saja. Hal tersebut 

mengakibatkan siswa kurang tertarik dengan materi yang disampaikan oleh guru. 

Suasan di dalam kelas pun masih terlihat membosankan, hal tersebut ditunjukkan 

dengan beberapa siswa tidak hadir dalam pembelajaran tanpa alasan. Antusias 

siswa pun tidak terlihat misalnya, pada saat guru mengajukan pertanyaan siswa 

hanya terdiam dan kurang memperhatikan guru. 

 

1.4 Pembatas Masalah 

Pada bagian ini, peneliti memaparkan tentang pembatasan masalah. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, karena terbatasnya waktu 

dan kemampuan peneliti, maka peneliti perlu membatasi masalah yang akan 

dibahas dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pembatasan masalah dilakukan 

agar dalam penelitian ini memperoleh hasil yang maksimal.  

Penelitiaan menfokuskan pada model pembelajaran Index Card Match. Pada 

penelitian ini untuk mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran Index 

Card Match akan dapat mengatasi permasalahan khususnya dalam pembelajaran 
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wayang tokoh Pandhawa yang terjadi di SD Negeri 1 Sijeruk Kabupaten Kendal. 

Model pembelajaran Index Card Match diterapkan untuk memperbaiki 

performansi guru. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap aktivitas belajar 

siswa yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap hasil belajar siswa.  

Ada tidaknya pengaruh penerapan model Index Card Match terhadap 

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

Data aktivitas belajar siswa dapat diperoleh melalui teknik non tes, yaitu melalui 

pengamatan. Data hasil belajar pada penelitian ini dapat diketahui melalui 

tindakan tes formatif pada siswa kelas III SD Negeri 1 Sijeruk Kabupaten Kendal. 

Jenis tes yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pilihan ganda dan isian 

singkat. Tes pilihan ganda dan isian singkat digunakan untuk mengetahui 

kemampuan kognitif siswa dalam memahami materi wayang tokoh Pandhawa. 

 

1.5 Rumusan dan Pemecahan Masalah 

Pada bagian ini akan mengemukakan mengenai rumusan masalah dan 

pemecahan masalah. Rumusan masalah adalah rumusan persoalan yang perlu 

dijawab dengan penelitian. Rumusan masalah didapatkan dari pembatasan 

masalah. Rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab 

oleh peneliti dengan hasil penelitian yang dilakukan. 

Rumusan masalah dan pemecahan masalah adalah tindakan yang dilakukan 

untuk menjawab masalah yang diteliti. Uraian selengkapanya sebagai berikut ini. 
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1.5.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat 

dituliskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimana model Index Card Match dapat 

meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas III SD Negeri 1 Sijeruk Kabupaten 

Kendal? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah model pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan 

aktivitas pembelajaran tokoh Pandhawa di kelas III Sekolah Dasar Negeri 

1 Sijeruk?  

2. Apakah model pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran  tokoh Pandhawa di kelas III Sekolah Dasar Negeri 1 

Sijeruk? 

3. Apakah model pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan 

performansi guru dalam pembelajaran tokoh Pandhawa di kelas III 

Sekolah Dasar Negeri 1 Sijeruk? 

1.5.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah dan permasalahan, hasil belajar siswa kelas 

III di SD Negeri 1 Sijeruk Kabupaten Kendal kurang memuaskan atau rata-rata 

masih di bawah nilai batas tuntas untuk materi wayang tokoh Pandhawa. Aktivitas 

belajar pun masih rendah, siswa kurang memperhatikan materi pelajaran karena 

masih menggunakan metode konvensional. Performansi guru pun masih rendah 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. 
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Peneliti akan memecahkan masalah tersebut dengan menerapkan model 

Index Card Match pada pembelajaran mengenal tokoh wayang di kelas III SD 

Negeri 1 Sijeruk. Melalui penerapan model Index Card Match diharapkan siswa 

akan lebih aktif dan senang dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian maka 

aktivitas belajar dalam kelas pun akan meningkat. Apabila aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran meningkat maka diharapkan hasil belajar siswa pun akan 

meningkat. Selain itu, melalui penerapan model Index Card Match di kelas juga 

akan dapat meningkatkan performansi guru dalam proses pembelajaran. 

Selanjutnya peneliti akan mengadakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai 

tindak lanjut dalam penerapan model pembelajaran Index Card Match yang akan 

diterapkan dalam kelas III SD Negeri 1 Sijeruk. Penelitian ini terdiri dari dua 

siklus, dengan masing-masing siklus terdiri dari satu kali pertemuan sekaligus tes 

formatif. 

 

1.6 Tujuan Penelitian  

Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu. Sejalan dengan rumusan 

masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan harus sesuai dengan masalah yang 

ada agar dapat memberi pengalaman dan pengetahuan bagi lingkungan sekolahan. 

Pada penelitian ini ada dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.  

Tujuan umum yaitu tujuan yang bersifat masih umum, membahas secara 

luas dan menyeluruh. Tujuan khusus yaitu tujuan yang membahasnya secara lebih 

spesifik atau khusus pada bagian tertentu. Secara rinci tujuan khusus dan umum 

dari penelitian akan dipaparkan sebagai berikut. 
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1.6.1 Tujuan Umum 

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tujuan umum adalah tujuan yang 

bersifat umum, secara luas dan menyeluruh. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Jawa di SD melalui 

penggunaan model pembelajaran Index Card Match. 

Tujuan umum lainnya yaitu agar siswa dapat menguasi bahasa Jawa 

dengan terampil dan bijaksana. Selain itu sebagai pendidik dan siswa dapat 

melestarikan dan menjunjung tinggi kebudayaan serta satra Jawa di lingkungan 

sekolahan. 

1.6.2 Tujuan Khusus 

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tujuan khusus yaitu tujuan yang lebih 

spesifik atau khusus pada bagian tertentu saja. Tujuan khusus penelitian ini antara 

lain untuk mendapatkan data tentang hasil performansi guru kelas III SDN 1 

Sijeruk Kabupaten Kendal dalam pembelajaran bahasa Jawa materi tokoh 

Pandhawa dengan penerapan model pembelajaran Index Card Match. 

Tujuan khusus selanjutnya yaitu berkaitan dengan keaktifan siswa yaitu 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN 1 Sijeruk Kabupaten 

Kendal dalam pembelajaran bahasa Jawa materi tokoh Pandhawa dengan 

penerapan model pembelajaran Index Card Match. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Setelah dibahas tujuan penelitian, maka ada manfaat yang didapatkan dari 

penelitian. Pada bagian ini, memaparkan mengenai manfaat dari penelitian. Dari 
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penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi kepada 

sekolah dasar yang bersangkutan. Manfaat penelitian ditujukan pada berbagai 

pihak terkait, antara lain siswa, guru, sekolah, dan peneliti. 

Manfaat penelitian yang diperoleh yaitu manfaat teoritis dan praktis. 

Manfaat teoritis adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian yang bersifat 

secara teoritis. Manfaat praktis yaitu manfaat yang diperoleh dari penelitian ini 

yang bersifat praktik dalam pembelajaran. Secara rinci manfaat penelitian akan 

dibahas sebagai berikut.  

1.7.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada 

semua orang, khususnya bagi tenaga pendidik dalam menerapkan model 

pembelajaran ICM pada materi tokoh Pandhawa mata pelajaran bahasa Jawa. 

Hasil penelitian pada penerapan model Index Card Match  pada materi wayang 

tokoh Pandhawa diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan 

pembelajaran di sekolah dasar. 

Manfaat teoritis yang diperoleh pada penelitian ini antara lain menjadi 

bahan informasi tentang model pembelajaran Index Card Match dalam 

pembelajaran bahasa Jawa materi tokoh Pandhawa, menjadi bahan kajian empiris 

atau acuan bagi penelitian lanjut yang lebih luas dan mendalam. 

1.7.2 Manfaat Praktis 

Manfaat merupakan sesuatu yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan, 

seperti halnya penelitian. Penelitian memberikan manfaat yang baik bagi pihak 



14 

 

 

terkait. Manfaat praktis yaitu manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang 

bersifat praktik dalam pembelajaran.  

Manfaat praktis yang didapatkan melalui penelitian ini antara lain bagi 

guru, peserta didik, sekolah, dan peneliti. Guru dalam penelitian ini berperan 

sebagai penyusun rencana dan pelaksana pembelajaran. Siswa sebagai subjek 

penelitian dan sekolah berperan sebagai tempat penelitian. Peneliti berperan 

sebagai pemberi ide, masukan, dan saran dalam penyusunan rencana 

pembelajaran. Manfaat praktis bagi keempat komponen tadi akan lebih terperinci 

sebagai berikut ini. 

1.7.2.1 Bagi Guru  

Manfaat praktis bagi guru yaitu sebagai bahan masukan dan informasi 

kepada para guru dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran materi tokoh 

Pandhawa mata pelajaran bahasa Jawa. Selain sebagai bahan masukan dan 

informasi, penelitian ini juga memberikan pengetahuan kepada para guru untuk 

menggunakan model pembelajaran Index Card Match sebagai alternatif dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Jawa. 

Manfaat lainnya yaitu guru dapat mengembangkan permofmansinya dalam 

mengajar di kelas, sehingga  siswa lebih tertarik dengan materi yang akan 

disampaikan oleh guru. Tidak hanya itu, guru diharapkan mampu menghidupkan 

suasana kelas dengan ada penerapan model pembelajaran Index Card Match pada 

pembelajaran bahasa Jawa materi wayang tokoh Pandhawa pada kelas III di SD 

Negeri 1 Sijeruk Kabupaten Kendal. 
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1.7.2.2 Bagi Siswa 

Selain bagi guru, penelitian ini juga bermanfaat bagi peserta didik. 

Manfaat bagi siswa yaitu agar siswa menerima dan memahami materi pelajaran 

bahasa Jawa yang diajarkan. Manfaat bagi siswa yaitu dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi tokoh Pandhawa mata 

pelajaran bahasa Jawa. 

Manfaat selanjutnya yaitu dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 

pembelajaran bahasa Jawa materi wayang tokoh Pandhawa. Motivasi siswa dapat 

diamati melalui kehadiran siswa untuk mengikuti pembelajaran. Tidak hanya itu 

tingkat antusias siswa untuk mengikuti pembelajaran pun meningkat. 

1.7.2.3  Bagi Sekolah 

Manfaat yang ketiga yaitu bagi sekolah. Manfaat yang dimaksud yaitu 

sebagai masukan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas yang berkaitan 

dengan perbaikan pembelajaran materi tokoh Pandhawa mata pelajaran bahasa 

Jawa di sekolah. Pembelajaran materi wayang tokoh Pandhawa hendaknya 

dilaksanakan dengan model pembelajaran aktif, salah satunya model Index Card 

Match. 

Penerapan model tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Selain itu, juga sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran materi tokoh Pandhawa mata pelajaran bahasa Jawa di sekolah. 

Tidak hanya untuk kelas III saja model pembelajaran ini dapat diterapkan di kelas 

tinggi agar pembelajaran dalam kelas lainnya tidak hanya menggunakan model 

pembelajaran yang konvensional saja. 
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1.7.2.4 Bagi Peneliti 

Manfaat praktis ini juga didapat oleh peneliti. Menambah wawasan dalam 

menggunakan model pembelajaran Index Card Match dalam pembelajaran materi 

wayang tokoh Pandhawa mata pelajaran bahasa Jawa.  Penerapan model 

pembelajaran Index Card Match di kelas III ini juga menambah bekal peneliti 

untuk kesiapan sebagai calon pendidik kelak. 

Selain menambah wawasan, dalam penelitian ini juga menambah 

keterampilan menggunakan pendekatan Index Card Match dalam pembelajaran 

materi tokoh Pandhawa mata pelajaran bahasa Jawa. Dalam penelitian ini pula 

peneliti mampu mengetahui segala kesalahan dan kekurangan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Sehingga apabila peneliti ingin menerapkan model 

pembelajaran Index Card Match ini siap dan tidak mengalami kendala 



 

 

17 

 

BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian ini akan mengemukakan landasan teori, kajian empiris, 

kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan penelitian ini. Pada bagian landasan teori 

akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kajian 

empiris yaitu kajian mengenai penelitian-penelitian sejenis dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Pada kajian pustaka juga akan dipaparkan kerangka berpikir 

dilakukannya penelitian ini. Selain itu, dalam kajian pustaka juga dipaparkan 

mengenai hipotesis tindakan. Penjelasan yang lebih rinci dapat dibaca pada uraian 

berikut. 

 

2.1 Landasan Teori 

Subbab pada landasan teori dan kajian pustaka yang pertama akan membahas 

landasan teori. Dalam subbab ini akan dikemukakan beberapa teori yang 

mendukung penelitian. Teori-teori yang dikaji antara lain tentang belajar, 

pembelajaran, aktivitas dan hasil belajar, karakteristik siswa SD, performansi guru, 

hakikat bahasa, tokoh, pembelajaran bahasa Jawa di SD, sejarah wayang, 

Pandhawa, strategi pembelajaran, model pembelajaran Index Card Match Index 

Card Match. Secara terperinci dapat dibaca pada penjelasan berikut. 

2.1.1 Belajar 

Belajar merupakan  proses kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan 

sadar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Slameto (2010: 2) mengatakan 

bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk
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memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Hamalik 

(2011: 28) mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Gagne (1981) dalam 

Rifai‟i dan Anni (2011: 82) bahwa belajar merupakan perubahan disposisi atau 

kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan 

perubahan perilaku itu berasal dari proses pertumbuhan. Landry dalam Faryadi 

(2012: 223) mengungkapkan bahwa : 

Learning  is  defined  as  a  process  that  brings behavioral changes 

to a person. It is a skill that must be acquired by individuals in their 

studies and later, in their careers. People  learn  differently  based  

on  their individual unique styles of learning. The  following  are  

some  techniques  of  learning effectively: Tell yourself that  you are 

learning  with a purpose. You have a goal to accomplish. Mind-map  

the  information  for  easy understanding and remembering. 

Determine  your  own  time  and  place  of learning as  long as it does  

not clash  with your bedtime hours. Give  priority  to  urgent  tasks  

that  require immediate attention. Make a resolution to really want to 

study. Have a positive attitude and participate in class activities. 

 

Uraian tersebut memiliki arti yaitu belajar didefinisikan sebagai proses yang 

membawa perubahan perilaku seseorang. Ini adalah keterampilan yang harus 

diperoleh oleh individu dalam studi mereka dan kemudian, dalam karir mereka. 

Setiap orang belajar berbeda berdasarkan gaya belajar mereka yang unik. Berikut 

ini adalah beberapa teknik belajar efektif yaitu bahwa Anda belajar memiliki 

tujuan untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Gunakan peta pikiran untuk 

membantu dan mengingat informasi, dengan menggunakan peta pikiran kita bisa 

memilih simbol, gambar, atau kode yang kita hendaki agar kita dapat menyimpan 

informasi lebih lama dalam otak kita. Selanjutnya atur waktu belajar Anda agar 
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tidak mengganggu waktu tidur Anda dan beri prioritas untuk tugas-tugas 

mendesak.  Kemudian buatlah keinginan yang kuat untuk benar-benar belajar dan 

Anda harus memiliki sikap positif serta berpartisipasi dalam kegiatan kelas. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses kegiatan untuk mengubah perilaku individu yang 

dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tertentu dan dilakukan secara sadar 

dan sengaja agar tecapai tujuan yang diinginkan. Artinya, dalam proses belajar 

membutuhkan waktu untuk mengubah perilaku seseorang individu menuju pada 

kemandirian, sikap tanggung jawab, dan kedewasaan. Dengan demikian, proses 

belajar merupakan hal yang utama dalam pendidikan untuk menuju individu yang 

mandiri dan bertanggung jawab. 

2.1.2 Pembelajaran 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 

menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi siswa dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Gagne (1981) dalam 

Rifai‟i (2011: 192) mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian 

peristiwa eksternal siswa yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. 

Menurut pengertian tersebut pembelajaran adalah suatu proses utama yang 

melibatkan seluruh komponen kelas untuk siswa memperolehan ilmu dan 

berinteraksi dengan sumber belajarnya baik itu dari guru maupun buku pelajaran 

yang berada di dalam kelas. Pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Dalam pembelajaran guru mengkondisikan 

kelas agar pembelajaran dapat berjalan lancar serta kondusif. Rifa‟i dan Anni 
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(2011: 194) menyatakan dalam pembelajaran melibatkan beberapa komponen, 

komponen tersebut yaitu: 

a) Tujuan, secara eksplisit pencapain kegiatan pembelajaran adalah 

instructional effect  biasanya itu berupa pengetahuan, dan 

keterampilan atau sikap. 

b) Subyek belajar, siswa merupakan komponen utama berperan 

sebagi subyek sekaligus obyek. Sebagai subyek karena siswa 

adalah individu yang melakukan kegiatan pembelajaran, sebagai 

obyek karena siswa diperlukan sebagai partisipasi aktif dalam 

pembelajaran. 

c) Materi pelajaran, materi pelajaran yang komprehensif, 

terorganisasi dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh 

terhadap intensitas proses pembelajaran. 

d) Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan 

proses pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

e) Media pembelajaran, merupakan alat atau wahana yang 

digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu 

penyampaian pembelajaran. 

f) Penunjang, komponen penunjang berupa fasilitas belajar, buku 

sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya. 

Bertujuan untuk memperlancar, melengkapi, dan mempermudah 

terjadinya proses pembelajaran. 

 

Berdasakan pengertian-pengertian di atas, maka pembelajaran dapat 

diartikan sebagai kegiatan interaksi siswa dan guru yang membutuhkan komponen 

belajar yang berupa tujuan, subjek belajar, materi pembelajaran, strategi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan penunjangnya agar tercipta pembelajaran 

yang kondusif serta sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan demikian, 

pembelajaran merupakan pengembangan kemampuan berinteraksi siswa yang 

sesuai dengan watak dan perilaku kehidupan bangsa Indonesia. 

2.1.3  Aktivitas dan Hasil Belajar 

Slameto (2010: 36) mengemukakan bahwa aktivitas belajar adalah kegiatan 

siswa dalam berpikir dan berbuat, berupa kegiatan bertanya, mengajukan pendapat 
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dan menimbulkan diskusi dengan guru. Apabila siswa menjadi partisipan yang 

aktif, maka ia akan mendapatkan pengetahuan itu dengan baik. Hamalik (2011: 90) 

mengungkapkan bahwa pendidikan modern lebih menitik beratkan pada aktivitas 

sejati, yaitu siswa belajar sambil bekerja. Dengan bekerja, siswa memperoleh 

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan serta perilaku lainnya termasuk sikap 

dan nilai. Dierich dalam Hamalik (2011: 172) mengklarifikasi aktivitas belajar ke 

dalam 8 kelompok, yaitu: 

a) Kegiatan-kegiatan visual, diantaranya membaca, melihat, 

mengamati eksperimen, demontrasi, pameran, dan mengamati 

orang lain bekerja atau bermain. 

b) Kegiatan-kegiatan lisan, diantaranya mengemukakan suatu fakta 

atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi dan interupsi 

c) Kegiatan mendengarkan, diantaranya mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi, mendengarkan 

suatu permainan, mendengarkan radio. 

d) Kegiatan menulis, diantaranya menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan 

mengisi angket. 

e) Kegiatan menggambar, diantaranya menggambar, membuat 

grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

f) Kegiatan-kegiatan metrik, diantaranya melakukan percobaan, 

memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, 

menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun. 

g) Kegiatan mental, diantaranya merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan-

hubungan, dan membuat keputusan.  

h) Kegiatan emosional, diantaranya minat, membedakan, berani, 

tenang, dan lain-lain. 

 

Hasil belajar menurut Suprijono (2012: 5) adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, perngertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan yang 

berubah secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek saja. Menurut Rifa‟i 

(2011: 85) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa 
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setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek tersebut tergantung pada apa 

yang dipelajari oleh siswa. Apabila siswa mempelajari pengetahuan tentang 

konsep, maka perubahan konseplah yang diperoleh. 

Berdasarkan pengertian tentang aktivitas belajar bahwa aktivitas belajar 

merupakan suatu proses utama dalam kelas yang beraneka ragam kegiatan untuk 

mencapai tujuan hasil belajar yang maksimal yaitu berupa pemerolehan 

pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku. Artinya aktivitas belajar yang 

kondusif serta melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam kelas maka hasil 

belajar yang hendak dicapai sesuai dengan aspek yang akan dituju. 

2.1.4 Karakteristik Siswa SD  

Mulyani (2008: 1.15) menyatakan bahwa usia anak sekolah dasar pada 

dasarnya merupakan peralihan dari taman kanak-kanak menuju ke sekolah dasar, 

usia mereka rata-rata 6-12 tahun. Pada usia tersebut anak-anak masih suka dengan 

bermain, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, senang bekerja kelompok. Dengan 

demikian, anak usia sekolah dasar senang apabila belajar sambil bermain serta 

mengeksplor lingkungannya. 

Pada anak usia sekolah dasar banyak mengalami perubahan baik perubahan 

fisik atau perubahan mental. Faktor internal dan faktor ekstenal sangat 

berpengaruh bagi perkembangan karakteristik anak usia sekolah dasar. Faktor 

eksternal atau pengaruh dari luar yaitu lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, 

dan pergaulan dengan sebaya sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi pada 

anak-anak. 
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Mulyani (2008: 2.2) mengemukakan bahwa perkembangan mental pada 

anak SD yang menonjol meliputi perkembangan pertumbuhan fisik dan jasmani, 

perkembangan intelektual dan emosional, perkembangan bahasa, serta 

perkembangan sosial, moral dan sikap, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Perkembangan fisik dan jasmani, dalam perkembangan fisik dan 

jasmani anak sangat berbeda satu sama lain, sekalipun usia anak 

tersebut relatif sama.  

b) Perkembangan intelektual dan emosional, perkembangan 

intelektual anak sangat tergantung pada kesehatan gizi, 

kebugaran jasmani, pergaulan dan pembinaan orang tua. 

c) Perkembangan bahasa, bahasa telah berkembang sejak anak 

berusia 4-5 bulan. Selanjutnya bahasa berkembang setahap demi 

setahap sesuai dengan tumbuh kembangnya anak. 

d) Perkembangan sosial, moral, dan sikap. Perkembangan sosial 

berkenaan dengan bagaimana anak berinteraksi sosial yang 

menyesuaikan nila dan norma-norma yang berlaku. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa guru perlu mengetahui sifat dan 

karakteristik siswa SD agar dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan 

perkembang kognitif siswa tersebut. Pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa akan menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna untuk 

siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena pembelajaran 

tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu guru juga harus 

dapat menentukan materi pembelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan karakteristik siswa SD. 

Bertumpu pada karakteristik dan perkembangan kognitif siswa SD, maka 

dalam proses pembelajaran untuk anak usia sekolah dasar hendaknya menerapkan 

sistem belajar sambil bermain. Salah satu pembelajaran yang menerapkan sistem 

belajar sambil bermain yaitu model Index Card Match. Proses pembelajaran 
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dengan menggunakan model Index Card Match menjadikan belajar lebih 

menyenangkan, karena siswa belajar sembari bermain mencari kartu indeks yang 

dibagikan oleh guru. Siswa tidak merasa bahwa mereka sedang belajar materi yang 

diajarkan oleh guru. 

2.1.5  Performansi Guru  

Susanto (2013: 29) mengemukakan bahwa kinerja (performance) dapat 

dipahami sebagai prestasi, hasil atau kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan 

dalam pelaksanaan kerja, kewajiban, atau tugas. Dalam kenyataanya guru harus 

memiliki kinerja sebagai pendidik yang nantinya akan menjadi panutan bahkan 

telandan bagi siswanya. Tidak hanya itu, guru juga harus memiliki kompetensi diri 

yang memumpuni. Competency kata yang berasal dari bahasa Inggris, memiliki 

arti kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Menurut Syaodih (1997) dalam Satori 

(2008: 2.2) kompetensi adalah performan yang mengarah kepada pencapaian 

tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkan. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa 

kompetensi guru di kelompokkan menjadi 4 kelompok yang meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi 

sosial (Djumiran 2007: 12). Masing-masing kompetensi diuraikan sebagai berikut : 

a) Kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan mengelola 

pembelajaran siswa, selain itu juga terdapat sub-sub kemampuan 

diantaranya kemampuan menata ruang kelas, kemampuan 

menciptakan iklim kelas yang kondusif, kemampuan memotivasi 

siswa belajar, kemampuan memberi penguatan, kemampuan 

memberi petunjuk, kemampuan tanggap terhadap gangguan 

kelas, dan kemampuan untuk menyegarkan kelas. 

b) Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan kepribadian 

yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi 

suri telandan siswanya. Sub-sub kemampuan yang lainnya 
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diantaranya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, 

memahami tujuan pendidikan dan pembelajaran, memahami diri, 

mengembangkan diri, menunjukkan keteladanan kepada siswa, 

menunjukkan sikap demokratis, toleran, tenggang rasa, jujur, 

adil, tanggung jawab, disiplin, dan sopan. 

c) Kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan 

siswa, sesama guru, orang tua siswa dan masyarakat sekitar. 

Adapun sub-sub kompetensinya yaitu luwes bergaul, bersikap 

ramah, bersikap simpatik, dan mudah menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosial. 

d) Kompetensi profesional, merupakan kemampuan penguasaan 

materi pelajaran secara luas dan mendalam. Namun tidak hanya 

materi pelajaran saja, guru harus mampu mengenal secara 

mendalam siswa yang hendak dilayani serta mampu 

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dan mampu 

mengembangkan kemampuan profesionalnya secara 

berkelanjutan. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka performansi guru merupakan 

penunjang utama dalam proses pembelajaran karena dalam performansinya guru 

hendaknya mempunyai kompetensi sebagai pendidik agar dapat menjadi tolok 

ukur teladan bagi siswanya. Kompetensi tersebut yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.  

Empat kompetensi guru sangat mempengaruhi tugas pokok guru sebagai 

pendidik sebagai pelayan dalam pembelajaran. Tugas pokok seorang guru antara 

lain sebagai pengajar, pembimbing, pemimpin, perencana pembelajaran, motivator, 

fasilitator dan sebagai evalutor bagi siswanya. Guru juga disebut agent of change 

atau agen perubahan. Artinya, guru merupakan seseorang yang akan membawa 

perubahan bagi siswanya, baik perubahan secara kepribadian maupun kemampuan 

berfikir siswa. 

 

 



26 

 

 
 

2.1.6 Hakikat Bahasa  

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia perlu berinteraksi dengan 

masyarakat luas. Maksud interaksi tersebut bertujuan untuk mencapai pengertian 

sebenarnya manusia sebagai makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri tanpa 

bantuan orang lain. Interaksi tersebut membutuhkan alat, sarana, dan media yaitu 

bahasa. Santosa dkk (2009: 1.2) mengemukakan pengertian bahasa adalah: 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang mengandung beberapa 

sifat yakni, sistematik, mana suka, ujar, manusiawi, dan komukikatif 

yang akan dijabarkan sebagai berikut. Setiap bahasa mengandung 

dua sistematik, yaitu sistem bunyi dan sistem makna. Apabila 

sebuah tanda fisik atau bunyi diberi makna tentu akan mewakili 

makna tertentu yang disebut lambang, lambang tersebutlah yang 

menimbulkan reaksi yang disebut ujaran. Bahasa disebut mana suka 

karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa sadar. Tidak 

ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkan. 

Bahasa disebut ujaran karena media bahasa yang terpenting adalah 

bunyi walaupun kemudian ditemui juga media tulisan. Bahasa 

disebut manusiawi karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia 

memanfaatkannya. Bahasa disebut sebagai alat komunikasi karena 

fungsi bahasa sebagai penyatu keluarga, masyarakat, dan bangsa 

dalam segala kaitannya. 

 

Kreaf (1980) dalam Rosdiana (2008: 1.12) mengatakan bahwa bahasa 

bukan diturunkan melainkan dipelajari. Bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk 

menyatakan ekspresi diri, alat komunikasi, alat untuk mengadakan intergrasi, dan 

adaptasi sosial serta alat untuk mengadakan kontrol sosial. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahasa merupakan alat, media 

dan sarana manusia untuk mempermudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

manusia lainnya. Komunikasi tersebut berbentuk lambang bunyi ujaran yang 

disepakati dan dihasilkan oleh indera pengucap manusia, sehingga seseorang dapat 

memahami maksud dan tujuan dari orang lain. 
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2.1.7 Pembelajaran Bahasa Jawa di SD 

Doyin dkk (2011: 5) menyatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki 

berbagai suku, budaya, dan bahasa namun, bangsa Indonesia menyepakati bahasa 

Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Menurut Santosa, dkk (2009: 1.6) bahasa 

pemersatu bangsa Indonesia ialah bahasa Indonesia. Tak hanya sebagai bahasa 

pemersatu atau bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat 

untuk menjalankan administrasi kenegaraan, alat untuk pengantar pendidikan.  

Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan di sebagian pulau 

jawa khususnya provinsi Jawa Tengah, DIY, dan provinsi Jawa Timur. Mulyana 

(2010: 233) mengemukakan bahasa Jawa memiliki tiga fungsi yaitu sebagai 

lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan alat berhubungan di 

dalam keluarga masyarakat daerah. 

Pemerintah Indonesia mengakui adanya bahasa daerah, terbukti dengan 

dibuatkannya peraturan UU Nomor 22/1999 pasal 11 ayat 2 yang berisi bahwa 

pemerintah daerah kabupaten/kotamadya diberikan wewenang untuk menggali, 

mengembangkan, dan mengkaji potensi lokal. Tidak hanya itu, Surat Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah tahun 2010, yang berisi mata pelajaran Bahasa Jawa wajib 

dibelajarkan di tingkat SD sampai SMA, menjadi bukti bahwa bahasa daerah 

diakui oleh pemerintah. 

Pembelajaran bahasa Jawa di SD memiliki tujuan untuk mengembangkan 

apresiasi terhadap budaya Jawa, mengenalkan indentitas masyarakat Jawa dan 

menanamkan kencintaannya terhadap budaya dan bahasa Jawa. Tujuan dalam 
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pembelajaran bahasa Jawa sesuai dengan Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) adalah: 

a) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan berkomunikasi 

peserta didik dengan menggunakan bahasa daerah. 

b) Meningkatkan kepekaan dan penghayatan terhadap karya sastra 

dan kebudayaan daerah, 

c) Memupuk tanggung jawab untuk melestarikan salah satu unsur  

kebudayaan. 

 

Melalui pembelajaran bahasa Jawa di SD diharapkan dapat 

mengembangkan apresiasi siswa terhadap budaya dan bahasa serta nilai-nilai 

budaya sejak dini. Bahasa Jawa merupakan identitas dan alat komunikasi bagi 

sebagian masyarakat Jawa Tengah. Sehingga dengan adanya mata pelajaran bahasa 

Jawa siswa dapat mengenal identitas masyarakat Jawa dari nilai-nilai dan norma 

yang berlaku. 

2.1.8 Tokoh  

Dalam sebuah cerita, drama tidak lengkap tanpa kehidaran tokoh yang 

memerankan sebuah karakter.  Menurut Aminudin (2002: 79) tokoh adalah pelaku 

yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu 

menjalin suatu cerita.  Tokoh pada umumnya dapat berwujud manusia dan dapat 

berwujud binatang atau benda. Nurgiyantoro (2007: 16) mengemukakan bahwa 

tokoh adalah suatu unsur yang penting dalam suatu novel atau cerita rekaan. Tokoh 

cerita merupakan orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau 

drama. 

Nurgiyantoro (2007: 176) berdasarkan peranan dan tingkatan pentingnya, 

tokoh terdiri atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh 

yang diutamakan penceritaannya dalam novel. Sedangkan tokoh tambahan yaitu 



29 

 

 
 

kejadiannya lebih sedikit dibandingkan tokoh utama. Menurut Kamil (2009:45) 

tokoh bisa dibedakan antara tokoh utama dan pembantu, antara tokoh protagonis 

(yang dikagumi) dan tokoh antagonis, serta tokoh statis (tidak mengalami 

perkembangan watak, meskipun deretan peristiwanya berubah) dan tokoh 

berkembang. 

Dalam pewayangan khususnya cerita Mahabharata tokoh utamanya adalah 

Pandhawa. Pandhawa merupakan tokoh protagonis karena banyak sifat baik yang 

dapat ditiru. Sedangkan tokoh antagonisnya yaitu Kurawa. Mereka terkenal licik, 

sombong, iri hati yang tidak patut untuk ditiru.  

2.1.9 Sejarah Wayang 

Wayang merupakan boneka tiruan yang dibuat oleh manusia sebagai sarana 

hiburan. Yasasusastra (2014: 3) mengemukakan bahwa wayang sebenarnya berasal 

dari daratan India yang mereka bawa pada saat melakukan perdagangan di 

Nusantara. Mereka menggunankan wayang sebagai alat atau sarana penyebar 

agama Hindu-Budha di Nusantara. Sugiarto (2012) mengklarifikasika proses 

perwujudan wayang kedalam beberapa tahap yaitu: 

1. Pada abad 9 Masehi cerita Mahabharata dan Ramayana 

divisualisasikan menjadi bentuk bangunan candi di dataran tinggi 

Dieng. Candi tersebut juga sebagai sarana penyebaran agama 

Hindu-Budha. 

2. Kemudian bentuk visualnya lagi berupa ukiran relief pada candi. 

Bentuknya pun sudah dimodifikasi oleh masyarakat Jawa. 

3. Pada masa kejayaan Kediri, Prabu Jayabaya membuat wayang 

beber. Wayang ini berbentuk gulungan pada daun lontar berisi 

fargmen cerita Ramayana dan Mahabharata, pementasannya juga 

sudah disertai dengan dalang dan iringan gending Jawa. 

4. Wayang beber kemudian berkembang menjadi wayang kulit 

wangkul. Penyajiannya disertai dalang dan gending Jawa namun 

wayang belum diberi warna dan tatah. 
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5. Wayang kulit wangkul kemudian berkembang mejadi wayang 

kulit purwa pada tahun 1283. Wayang ini sudah diberi warna dan 

tatah yang kemudian Sunan Kalijaga menambahkan 

kelengkapannya dengan pohon pisang, kelir  dan blencong. 

Pertunjukan ini digunakan untuk penyebaran agama Islam.‟ 

6. Seiring berkembangan jaman muncul berbagai jenis wayang 

yang lebih bervariasi dan inovatif sampai saat ini. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa wayang dari masa ke masa berkembang 

seiring dengan kemajuan jaman. Namun memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai 

media penyebaran agama di pulau Jawa dan Bali. Cerita wayang sendiri 

mengisahkan tentang cerita Mahabharata dan Ramayana yang berasal dari India. 

Namun dari kedua cerita tersebut kemudian muncul beberapa cerita hasil dari 

pengembangan cerita Mahabharata dan cerita Ramayana. 

Dalam penyebarannya di pulau Jawa cerita wayang dari tanah India 

disesuaikan dengan adat istiadat di Jawa, sehingga cerita tersebut dapat diterima 

oleh masyarakat Jawa. Penggabungan adat India dengan Jawa salah satunya yaitu 

dapat dilihat melalui relief candi. Relief candi tersebut dimodifikasi oleh 

masyarakat Jawa. Dalam reliefnya tetap menceritakan cerita Mahabharata dan 

cerita Ramayana namun, dalam ceritanya disisipkan adat istiadat masyarakat Jawa. 

2.1.10 Pandhawa 

Menurut Yasasusastra (2014: 4) Mahabharata berasal dari bahasa 

Sansekerta, yaitu sebuah karya sastra kuno yang konon ditulis oleh Begawan 

Byasa atau Vyasa atau Wyasa Kresna Dipayana dari India. Dalam buku 

Mahabharata terdiri dari 18 kitab. Secara singkat isi buku Mahabharata 

menceritakan tentang konflik anatara Pandhawa dengan saudara sepupu mereka 
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Kurawa yang merperebutkan pemerintahan tanah negara Astina. Puncak konflik 

tersebut adalah perang Bharatayudha yang berlangsung selama 18 hari. 

Seperti yang sudah dipaparkan di atas tokoh utama dalam buku 

Mahabharata yaitu Pandhawa. Para Pandhawa sendiri terdiri dari lima ksatria anak 

Pandu Dewanta dengan Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Kelimanya yaitu Yudistira, 

Werkudara, Janaka, Nakula, dan Sadewa. Pandhawa berperang dengan seratus 

putra dari prabu Dhestarastra, yaitu  Kurawa sepupu dari Pandhawa. Perang 

tersebut dimenangkan oleh para Pandhawa. 

2.1.10.1 Prabu Yudistira 

Yudistira merupakan putra sulung Prabu Pandu Dewanata dan Dewi Kunti. 

Margono dan Jatirahayu (2014: 43) mengemukakan bahwa secara batiniah 

Yudistira merupakan anak titisan Batara Darma. Saudara kandung  Yudistira yaitu 

Werkudara dan Arjuna, sedangkan saudara tirinya yaitu Nakula dan Sadewa. 

 Yudistira memiliki nama lain Puntadewa, Darmawangsa, Kalimataya yang 

tinggal dinegara Amarta. Memiliki seorang istri yaitu Dewi Drupadi yang 

melahirkan anak Raden Pancawala. Yudistira memiliki ajian Jamus Kalimasada 

dan memiliki pusaka Kyai Tunggulnaga dan Kyai Karawelang. Ciri fisik Yudistira 

memiliki badan sedang dan bentuk tubuhnya serasi karena memiliki darah putih. 

Yudistira memiliki sifat jujur, dermawan, sabar, adil, menerima keadaan, 

bijaksana, tidak mudah marah. 

2.1.10.2 Raden Werkudara 

 Werkudara merupakan anak kedua Pandu Dewanata dan Kunti. Margono 

(2014: 3) mengisahkan bahwa Werkudara merupakan anak titisan Batara Bayu 



32 

 

 
 

(dewa angin), apabila Werkudara berlari membawa suara angin. Nama lain 

Werkudara yaitu Bratasena, Bima, Kusumayuda. Werkudara mendiami Kasatrian 

Jodipati atau Tunggul Pamenang. Memiliki tiga istri yaitu Dewi Nagagini yang 

melahirkan putra Antareja, Dewi Arimbi yang melahirkan putra Gathotkaca, Dewi 

Urang Ayu yang melahirkan putra Antasena.  

 Ciri fisik Werkudara yaitu tubuhnya tinggi melebihi semua tokoh wayang, 

berjambang, raut muka seperti marah tapi tidak menakutkan. Sifatnya kuat, gagah 

berani, patuh, jujur, teguh pendiriannya pintar dan bijak. Werkudara memiliki 

kesaktian pandai memainkan gada, gadanya disebut dengan Gada Rujakpolo. 

Selain itu Werkudara memiliki pusaka Kuku Pancanaka dan Bagawastra. 

2.1.10.3 Raden Janaka 

Margono (2014: 5) mengemukakan bahwa Janaka merupakan anak ketiga 

perkawinan Pabru Pandu Dewanata dan Dewi Kunti dan merupakan titisan dari 

Bhatara Indra. Nama lain Janaka yaitu Arjuna, Permadi, Margana, Indratanaya. 

Janaka satria dari Madukara dan mempunyai pusaka andalan panah Pasopati 

karena Arjuna sangat mahir dalam memanah. Selain itu juga memiliki ajian 

Panglimun yang dapat menghilang, Malayabumi yang dapat melihat alam jin, dan 

Aji Sepi Angin sehingga Arjuna dapat berlari seperti angin. 

 Karena memiliki ketampanan Arjuna memiliki istri hingga sepuluh orang 

diantaranya yaitu Sembadra, Srikandi, Larasati, Supraba yang dari kahyangan. 

Selain tampan Arjuna juga menjadi ksatria andalan para dewa karena sakti tiada 

duanya. Ciri fisik Arjuna yaitu berwajah tampan, berbadan kecil tapi kuat. 

Memiliki sifat berjiwa ksatria, berbudi luhur, sakti tiada duanya. 
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2.1.10.4 Raden Nakula dan Reden Sadewa 

 Nakula dan Sadewa merupakan anak kembar dari perkawinan Pabru Punta 

Dewanata dan Dewi Madrim. Nakula merupakan satria di Sawojajar sedangkan 

Sadewa satria di Bumiretawu. Nama lain dari Nakula yaitu Pinten, Tripala, 

sedangkan Sadewa nama lainnya Tangsen atau Darmagranti. 

 Margono (2014: 7) mengisahkan bahwa Nakulamemiliki istri Dewi Soka 

dan berputra Dewi Pramati dan Bambang Pramusinta. Sedangkan Sadewa 

beristrikan Dewi Srengganawati dan memiliki putri bernama Dewi Sri Tanjung. 

Nakula dan Sadewa sama-sama memiliki ciri fisik dan sifat yang sama, ciri 

fisiknya yaitu kecil badannya namun lincah, parasanya mirip dengan Bathara 

Aswin. Sifat yang dimilikinya yaitu jujur, setia, taat, patuh, dan selalu menjaga 

keselamatan negara. 

Berdasarkan uraian tersebut bahwa tokoh Pandhawa memiliki watak atau 

sifat yang berbudi luhur. Sifat yang berbudi luhur serta menghormati orang tua 

patut kita tiru dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh Pandhawa 

merupakan tokoh panutan dalam dunia pewayangan. Selain fisiknya yang gagah, 

mereka juga pemberani dan pembela kebenaran. Mereka juga menghargai orang 

tua dan para gurunya. Dengan meniru sifat dari tokoh Pandhawa tersebut 

diharapkan anak-anak lebih bisa menghargai, melestarikan, serta mengamalkan 

budaya, nilai, moral, dan norma yang telah dimiliki oleh masyarakat Indonesia 

2.1.11 Model Pembelajaran Index Card Match 

 Denicolo (1992) dalam Kane (2007: 276) menyatakan bahwa: 

“Active learning”(is) . . . an umbrella term to express a wealth of 

ideas. In fact,there is no hard and fast definition of active learning: 
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it takes on different meanings and different degrees of emphasis, in 

different subject areas and fordifferent groups of learners‟ the same 

could be said for„participatory learning‟. 

 

Maksud pendapat Denicolo (1992) dalam Kane (2007: 276) yaitu, 

pembelajaran aktif adalah istilah umum untuk mengekspresikan banyak ide. 

Faktanya, tidak ada definisi belajar aktif yang keras dan cepat: dibutuhkan 

perbedaan makna dan derajat penekanan, di bidang studi yang berbeda dan untuk 

berbagai kelompok peserta didik yang sama dapat dikatakan sebagai pembelajaran 

partisipatif. 

Model Index Card Match merupakan salah satu model pembelajaran aktif 

di kelas. Suprijono (2012: 111)  menyatakan bahwa model pembelajaran aktif 

hakikatnya untuk mengarahkan atensi peserta didik terhadap materi yang 

dipelajarinya. Model pembelajaran aktif menurut Suprijono ada 29 macam model 

diantaranya yaitu model Index Card Match. 

Munthe, dkk (2002) dalam Mustolikh (2010: 225) mengemukakan bahwa: 

Index Card Match Index Card Match is a fun learning strategy 

which is suitable to improve students‟ achievement, because it can 

increase students‟ participation. ICM method, can also improve 

evaluation test, because students‟ brain needs some steps in order to 

store any information. Those steps are: (1) information repetition; 

(2) ask about that information; and (3) teach it to others. Those 

steps are found in Index Card Match. Another consideration in 

using active learning strategy is the reality that students have 

different way in learning. Some of them are: (1) dare to read; (2) 

dare to discuss; and (3) dare to practice. 

 

Pendapat tersebut memiliki makna bahwa Index Card Match Index Card 

Match adalah suatu strategi belajar yang menyenangkan yang cocok untuk 

meningkatkan prestasi, karena dapat meningkatkan partisipasi siswa. Model  ICM  

dapat juga meningkatkan hasil tes evaluasi, karena otak siswa membutuhkan 
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beberapa langkah untuk menyimpan informasi. Langkah-langkahnya yaitu: (1) 

informasi pengulangan; (2) bertanya tentang informasi itu dan (3) mengajarkannya 

kepada orang lain. Langkah tersebut ditemukan di Index Card Match. 

Pertimbangan lain dalam menggunakan strategi pembelajaran aktif adalah bahwa 

setiap siswa memiliki cara yang berbeda dalam hal belajar. Beberapa cara yang 

dimiliki oleh siswa adalah berani untuk membaca, berani untuk berdiskusi dan 

berani untuk berlatih. 

Silberman (2014: 250) menyebutkan bahwa Index Card Match  adalah 

strategi peninjauan kembali pembelajaran yang aktif dan menyenangkan untuk 

meninjau ulang materi pembelajaran, yang memungkinkan siswa untuk 

berpasangan dan memberi pertanyaan kuis kepada temannya. Dengan mengulang 

kembali materi yang telah disampaikan diharapkan materi tersebut lebih bermakna 

dalam pikiran siswa. Pembahasan yang berulang-ulang tersebut memungkinkan 

siswa untuk memunculkan kembali informasi yang sebelumnya telah diterima dan 

memikirkan bagaimana agar tetap melekat dalam benaknya. Suprijono (2012: 120) 

menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan Index Card 

Match  adalah sebagai berikut : 

a) Buatlah kartu pertanyaan mengenai materi yang telah diajarkan 

di kelas sebanyak setengah jumlah siswa. 

b) Buatlah kartu jawaban atas masing-masing pertanyaan. 

c) Campurkan dua kumpulan kaartu itu dan kocoklah beberapa kali 

agar benar-benar tecampur rata. 

d) Beri setiap siswa satu kartu. Jelaskan bahwa ini latihan 

pencocokan. Sebagian siswa mendapt kartu pertanyaan tinjauan 

dan sebagiannya lagi mendapat kartu jawabannya. 

e) Minta siswa menemukan pasangan, apabila sudah mendapatkan 

pasangannya bisa duduk berdekatan. Jelaskan kepada siswa 

jangan memberitahu materi yang mereka dapatkan. 
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f) Bila semua pasangan telah menemukan pasangan dan duduk 

berdekatan, mintalah tiap pasangan untuk membacakan keras-

keras pertanyaan mereka dan selanjutnya soal dijawab oleh 

pasangannya. 

g) Akhiri dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan. Agar tidak 

terkesan monoton pembuatan kartu pertanyaan bisa dengan 

menambahkan variasi antara lain dengan membuat kartu 

pertanyaan dengan gambar atau skema yang masih acak. 

 

Menurut Bona (2011) dalam Brajeshwar (2012) terdapat kelebihan dan 

kelemahan model Index Card Match ini diantaranya yaitu: 

a) Kelebihan model Index Card Match 

1) Menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan belajar 

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. 

b) Kelemahan Model Index Card Match 

1) Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk 

menyesuaikan tugas dan prestasi 

2) Guru harus meluangkan waktu yang lebih lama untuk membuat 

persiapan 

3) Guru harus memiliki jiwa demokratis dan keterampilan yang 

memadai dalam hal pengelolaan kelas 

4) Suasana kelas menjadi gaduh. 
 

 

 

2.2 Kajian Empiris 

Dalam kajian empiris memaparkan tentang penelitian terdahulu yang 

relevan atau mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. 

Kajian empiris pada penelitian ini antara lain yang dilakukan oleh Saputro, 

Hidayati dan Ahmini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2011) berjudul “Penerapan Model 

Pembelajarann Index Card Match untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar 
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IPA Siswa Kelas III SDN Begendeng 3 Kabupaten Ngajuk”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajarann Index Card Match untuk 

pembelajaran IPA siswa kelas III SDN Begendeng 3 dengan kompetensi dasar 

“Mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar” dapat 

dilaksanakan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perolehan skor 

aktivitas siswa selama pembelajaran IPA dengan menerapkan model 

pembelajarann Index Card Match. Pada siklus I diperoleh skor 66,95 meningkat 

menjadi 84,71 pada siklus II. Hasil belajar juga meningkat dari rata-rata 59,2 dan 

ketuntasan kelas 58,33% pada siklus I menjadi rata-rata 70,83 dan ketuntasan kelas 

mencapai 83,33% pada siklus II. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2012) berjudul “Peningkatan 

Prestasi Belajar Fiqih melalui Metode Index Card Match pada Siswa Kelas III MI 

Negeri Trito, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 

2011/2012”. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perhatian  siswa  terhadap  

mata pelajaran  Fiqih  meningkat dari 26,09% pada siklus I menjadi 56,52% pada 

siklus II, serta 86,96% pada siklus III. Keaktifan Siswa juga meningkat dari 

39,13% pada siklus  I,  menjadi  48,91%  pada  siklus  II,  60,33%  pada   siklus  

III.  Prestasi  hasil belajar juga meningkat dari  56,52% pada siklus I menjadi  

78,26% pada siklus II, serta  86,97%  pada  siklus  III.  Maka  penerapan  metode  

Index  Card  Match  dapat meningkatkan  prestasi  belajar  Fiqih  pada  siswa  

kelas  III  MI  Negeri  Tirto, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ahmini (2011) berjudul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Strategi Index Card Match pada Siswa Kelas 

III SDN Kandri Kota Semarang”. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran melalui strategi Index  Card  Match  pada  siswa  kelas  III  SDN  

Kandri  01  Kota  Semarang, pada siklus I dapat meningkatkan  keterampilan  guru  

dengan  katagori  cukup  dengan  skor  18, pada  siklus  II keterampilan guru 

meningkat dengan skor 21  dan masuk dalam katagori baik, sedangkan pada siklus  

III  keterampilan  guru  meningkat  dengan  skor  25  dengan  katagori  baik.  

Aktivitas  siswa mengalami peningkatan dalam setiap siklusnya, pada 

siklus I keaktifan siswa   mendapatkan skor 26,03, pada  siklus  II  mendapatkan  

skor  28,6  dan  pada  siklus  III  aktivitas  siswa  mengalami peningkatan dengan 

skor 31,2. Sedangkan hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, pada siklus 

I hasil belajar siswa secara klasikal sebesar 59,38%, pada siklus II  hasil belajar 

siswa secara klasikal sebesar 71,88% dan pada siklus III hasil belajar siswa secara 

klasikal meningkat dengan skor  84,38%. 

Berdasarkan kajian empiris, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Saputro 

pada pembelajaran IPA mengalami peningkatan dari siklus I dan Siklus II. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati pada belajar Fiqih mengalami 

peningkatan hasil belajarnya dari siklus I dan siklus II.  

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ada yang menggunakan model 

ICM dalam pembelajaran Bahasa Jawa. Selain itu, belum semua penelitian 

terdahulu menyoroti tentang performansi guru. Padahal performansi guru amatlah 

penting, karena mempengaruhi terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Oleh 
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karena itu peneliti akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif 

dengan menggunakan model Index Card Match untuk meningkatkan performansi 

guru, aktivitas dan hasil belajar wayang tokoh Pandhawa pada kelas III SD Negeri 

1 Sijeruk Kabupaten Kendal. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan media 

wayang Pandhawa yang terbuat dari kertas. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Jawa siswa kelas III SD Negeri 1 

Sijeruk Kabupaten Kendal rata-rata masih belum memenuhi KKM. Siswa kelas III 

SD Negeri 1 Sijeruk Kabupaten Kendal kurang mengenal dan masih sulit 

menbedakan wayang tokoh Pandhawa. Anak masih awam dengan karakter-

karakter dan sifat yang dimiliki oleh wayang tokoh Pandhawa.  

Dalam pembelajaran, peranan guru sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan pembelajara. Guru merupakan faktor yang memegang peranan 

penting dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk meningkatkan keaktivan dan hasil 

belajar siswa, maka peran guru dalam memberikan informasi dan layanan 

pembelajaran harus tepat. Guru harus lebih kreatif dengan menerapkan berbagi 

model pembelajaran. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti merencanakan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan minat siswa dan menciptakan susana kelas 

yang menyenangkan. Hal tersebut bertujuan agar siswa lebih antusias dan 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa, khususnya pada materi 

mengenal ragam tokoh pewayangan melalui penerapan model Index Card Match. 
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Dalam penerapan model Index Card Match seorang guru harus kreatif dalam 

melaksanakan pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari persiapan guru 

sebelum kegiatan pembelajaran dan selama proses pembelajaran, sehingga 

meningkatkan performansi guru. Hal yang perlu dipersiapkankan guru sebelum 

kegiatan pembelajaran dengan model Index Card Match diantaranya yaitu 

membuat kartu soal dan kartu jawaban, membuat soal dan jawaban. Kemudian 

selama proses pembelajaran hal perlu dilakukan guru yaitu mencampukan antara 

kartu jawaban dan kartu soal kemudian guru mengocok kartu, membagikan kartu 

secara acak kepada siswa, membimbing siswa dalam mencari pasangan kartu dan 

mengklarifikasi jawaban siswa. Dilihat dari banyaknya aktivitas sebelum dan 

selama pembelajaran berlangsung guru harus memunculkan kekreativitasnya untuk 

menerapkan model tersebut. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan 

performansi guru dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Penggunaan model Index Card Match sangat tepat untuk anak usia sekolah 

dasar, karena mereka sejatinya masih senang bermain. Dengan menerapkan model 

Index Card Match siswa tidak merasa seperti sedang belajar. Dengan begitu 

suasana kelas tidak akan terasa membosankan dan menjadikan siswa lebih aktif 

dalam menyampaikan pendapat. Model Index Card Match juga memiliki 

keunggulan dalam bidang sosial yaitu siswa dapat belajar berkomunikasi dengan 

temannya atau guru secara baik.   

Berikut uraian di atas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dengan bagan berikut. 
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2.4  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, penulis merumuskan hipotesis 

tindakan yaitu penerapan model Index Card Match dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar tokoh Pandhawa pada kelas III SD Negeri 1 Sijeruk Kabupaten 

Kendal, serta meningkatkan performansi guru dalam mengajar. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti mengemukakan metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian. Metode penelitian dispesifikasikan dalam subbab yang meliputi 

rancangan penelitian, siklus penelitian, subjek penelitian, tempat penelitian, data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta indikator keberhasilan dalam 

penelitian ini. Rancangan penelitian merujuk pada rancangan Arikunto. Siklus 

penelitian terdiri dari siklus I dan siklus II. Subyek penelitian yaitu guru dan siswa 

kelas III SDN 1 Sijeruk Kabupaten Kendal. Uraian selengkapnya adalah sebagai 

berikut. 

 

3.1 Rencangan Penelitian 

PTK yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu PTK kolaboratif, yang 

dilaksanakan oleh peneliti berkolaborasi dengan guru kelas III SD Negeri 1 Sijeruk 

Kabupaten Kendal. Kolaborasi 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, bukan guru 

yang sedang melakukan tindakan. Peneliti meminta bantuan guru kelas untuk 

melaksanakan tindakan pembelajaran karena, peniliti belum memiliki pengalaman 

mengajar yang cukup untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Untuk 

melaksanakan penelitian tindakan kelas guru harus memiliki pengalaman mengajar 

kurang lebih lima tahun. 
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Peranan peneliti dalam penelitian tindakan kelas kolaboratif yakni sebagai 

pemberi ide, saran, dan masukan dalam penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Peneliti memberikan masukan mengenai penerapan model Index 

Card Match dalam pembelajaran Bahasa Jawa materi tokoh Pandhawa. Peneliti 

dan guru keles kemudian berdiskusi dalam penyusunan RPP. Selain itu, peneliti 

juga membantu guru dalam membuat media pembelajaran. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran peneliti berperan sebagai pengamat. Peneliti mengamati guru kelas 

melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model Index Card Match. 

Penelitian direncanakan terdiri dua siklus. Pada setiap siklus terdiri satu 

pertemuan untuk pembelajaran sekaligus tes formatif. Prosedur penelitian yang 

digunakan dalam penelitian dapat dibaca pada bagan di bawah ini. 

 

Bagan prosedur penelitian (Arikunto 2014: 16) 

 

3.2 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas kolaboratif. Prosedur penelitian tindakan kelas 

kolaboratif secara umum dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah 
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tahapan perencanaan penelitian dan tahap kedua adalah tahap pelaksanaan 

penelitian. Perencanaan penelitian merupakan langkah untuk menganalisis masalah 

dalam pembelajaran agar dapat diidentifikasi dan untuk selanjutnya dicari solusi 

untuk memperbaikinya. Menurut Paizaluddin dan Ermalinda (2013: 71) tahapan 

perencanaan penelitian terdiri atas mengidentifikasi masalah, menganalisis dan 

merumuskan masalah, serta merencanakan perbaikan. 

Pelaksanaan penelitian merupakan langkah untuk memecahkan masalah 

dan memperbaiki pembelajaran. Menurut Susilo (2003) dalam Paizaluddin dan 

Ermalinda (2013: 78) untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas kolaboratif 

ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru dan peneliti. 

Langkah-langkah tersebut yaitu adanya ide awal, prasurvei, diagnosis, 

perencanaan, implementasi tindakan, observasi, refleksi dan pembuatan laporan. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

kolaboratif dapat dibaca pada uraian berikut. 

3.2.1 Mengidentifikasi Masalah 

Identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui masalah yang ada dalam 

pembelajaran. Selama pelaksanaan pembelajaran, guru kelas dihadapkan dengan 

berbagai masalah. Masalah tersebut diidentifikasi untuk selanjutnya dapat 

dianalisis dan ditentukan pemecahan masalahnya. Menurut Paizaluddin dan 

Ermalinda (2013: 72) masalah dalam pembelajaran dapat digolongkan dalam tiga 

kategori yaitu pengorganisasian materi pelajaran, penyampaian materi pelajaran 

dan pengelolaan kelas. Masalah-masalah tersebut berbeda antara satu dengan 

lainnya dalam hal kepentingan atau nilai strategisnya. Masalah yang satu bisa jadi 
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merupakan penyebab dari masalah yang lain dan sebaliknya. Jadi, pemecahan 

terhadap satu masalah akan berdampak pada masalah lainnya. 

3.2.2 Menganalisis dan Merumuskan Masalah 

Tujuan dari menganalisis masalah adalah agar guru dan peneliti mengerti 

penyebab terjadinya masalah. Penyebab terjadinya masalah berasal dari berbagai 

faktor. Guru, siswa, materi pelajaran, sumber belajar, media pembelajaran, dan 

strategi pembelajaran adalah beberapa contoh dari faktor penyebab terjadinya 

masalah. Berdasarkan faktor tersebut, permasalahan dianalisis untuk kemudian 

dicari pemecahan masalahnya. 

Rumusan masalah bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup 

permasalahan yang diteliti dalam penelitian tindakan kelas ini. Rumusan masalah 

didapatkan dari berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Diperlukan kecermatan guru dan peneliti dalam menganalisis dan merumuskan 

masalah agar bisa membuat penelitian tindakan kelas ini berhasil. 

3.2.3 Merencanakan Tindakan Perbaikan 

Guru kelas dan peneliti pada tahap ini merancang tindakan untuk 

memecahkan masalah yang telah diidentifikasi, dianalisis dan dirumuskan. 

Pemilihan tindakan harus sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Menurut 

Paizaluddin dan Ermalinda (2013: 76) dalam merancang suatu tindakan perbaikan 

guru kelas dapat mengacu pada teori yang relevan, bertanya kepada ahli terkait, 

dan berkonsultasi dengan teman sejawat. Rencana tindakan untuk memperbaiki 

masalah dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
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3.2.4 Ide Awal 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas diawali dengan gagasan atau ide 

yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Pada umumnya ide awal dilakukannya 

penelitian tindakan kelas berawal dari adanya permasalahan pembelajaran. Ide 

awalnya kemudian berupa upaya yang dilakukan untuk memperbaiki masalah 

tersebut. Untuk memperbaiki permasalahan dalam pembelajaran, guru dapat 

menggunakan bahan perbaikan yang inovatif. Pemilihan bahan perbaikan 

pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi pelajaran. 

Bahan perbaikan sebagai ide awal dilakukannya penelitian tindakan kelas harus 

mampu memperbaiki kualitas pembelajaran pada kelas yang diteliti. 

3.2.5 Prasurvei 

Prasurvei atau temuan awal dimaksudkan untuk mengetahui secara detail 

kondisi awal kelas yang diteliti. Pada tahap ini guru kelas bekerjasama dengan 

peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam kelas. Keadaan awal 

kelas, sikap dan karakteristik siswa, dan sarana pembelajaran yang tersedia harus 

diamati. Pengamatan terhadap kondisi awal kelas bertujuan agar memudahkan 

guru dan peneliti untuk dapat menetapkan rencana perbaikan dengan tepat. Tahap 

prasurvei boleh tidak dilakukan dalam suatu penelitian tindakan kelas. Tidak 

dilakukannya tahap prasurvei dalam penelitian, diperbolehkan jika peneliti atau 

guru telah memahami kondisi kelas dengan baik. 

3.2.6 Diagnosis 

Diagnosis mengenai munculnya permasalahan dalam kelas dilakukan oleh 

peneliti. Dengan hasil diagnosis, peneliti dapat menentukan berbagai hal yang 
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berkaitan dengan implementasi tindakan, seperti model dan media pembejaran 

yang tepat. Diagnosis dilakukan oleh peneliti karena peneliti tidak terbiasa 

mengajar di kelas yang dijadikan tempat penelitian tersebut. Jadi, bagi guru kelas 

yang memang mengajar di kelas tersebut, diagnosis tidak perlu dilakukan. Guru 

kelas yang melakukan penelitian tindakan kelas di kelas yang biasa diajar sudah 

mengetahui penyebab munculnya masalah di dalam kelas.  

3.2.8 Perencanaan 

Perencanaan merupakan kegiatan untuk menentukan langkah-langkah yang 

akan dilakukan oleh guru kelas dan peneliti untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi. Menurut Paizaluddin dan Ermalinda (2013: 79) perencanaan dapat dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu perencanaan umum dan perencanaan khusus. Perencanaan 

umum dilakukan untuk menyusun rancangan yang meliputi keseluruhan aspek 

yang terkait penelitian tindakan kelas. Perencanaan khusus dilakukan untuk 

menyusun rancangan siklus yang dilaksanakan dengan rinci. Peneliti melakukan 

koordinasi dengan guru kelas mengenai rencana pelaksanaan penelitian, waktu 

pelaksanaan penelitian dan materi yang diajarkan. Perencanaan yang telah 

disepakati peneliti dan guru dimasukkan ke dalam silabus pengembangan. Silabus 

pengembangan dijadikan acuan dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). 

3.2.9 Implementasi Tindakan 

Implementasi tindakan merupakan realisasi dari rencana yang telah disusun 

sebelumnya untuk memperbaiki pembelajaran. Implementasi tindakan dalam 
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penelitian ini yaitu melaksanakan pembelajaran dengan model Index Card Match. 

Guru kelas sebagai pelaksana tindakan memberikan pembelajaran dengan 

menerapkan model Index Card Match dan melaksanakan tindakan sesuai dengan 

yang telah direncanakan. Kegiatan dalam pelaksanaan tindakan tersebut terdiri dari 

kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Kegiatan pendahuluan terdiri dari 

pengkondisian kelas yang dipimpin oleh guru kelas dan apersepsi untuk mengawali 

pembelajaran. Kegiatan inti diawali dengan menjelaskan materi pembelajaran dan 

diteruskan penerapan model Index Card Match. Kegiatan penutup terdiri dari 

kesimpulan, tes formatif dan pemberian motivasi oleh guru di akhir pembelajaran. 

3.2.10 Pengamatan 

Pengamatan dan pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan 

implementasi tindakan. Pada saat melakukan pengamatan, kepala sekolah atau 

rekan guru bertindak sebagai pengamat yang memberikan nilai untuk guru 

pelaksana tindakan dan aktivitas siswa. Untuk guru pelaksana tindakan, pengamat 

berpedoman pada Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). APKG dibagi 

menjadi dua, yaitu APKG 1 untuk menilai perencaaan tindakan dan APKG 2 untuk 

menilai pelaksanaan tindakan. Untuk aktivitas siswa, yang diamati oleh pengamat 

adalah kehadiran dalam setiap pertemuan, perhatian saat proses pembelajaran, 

kemauan dan kemampuan dalam menyampaikan pendapat, dan ketekunan saat 

mengerjakan tugas. Peneliti juga melakukan pengamatan, tapi tidak untuk menilai 

guru pelaksana tindakan dan aktivitas siswa. Peneliti melakukan pengamatan untuk 

catatan peneliti yang digunakan untuk perbaikan siklus selanjutnya. 
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3.3 Siklus Penelitian 

Siklus penelitian tindakan kelas (PTK) pada umumnya minimal dilakukan 

sebanyak dua siklus. Hal itu dapat terjadi apabila pada siklus kedua sudah 

memenuhi hasil yang diharapkan atau sesuai dengan indikator penelitian.  

Penelitian ini direncanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri 

dari satu pertemuan yaitu satu pertemuan kegitan pembelajaran dan sekaligus 

kegitan tes formatif. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai perencanaan yang 

dilakukan pada siklus I dan II. Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

3.3.1 Siklus I 

Siklus I terdiri dari satu  pertemuan. Pada pertemuan ini berlangsung 

selama 45 menit digunakan siswa untuk memahami konsep dan mengidentifikasi 

wayang tokoh Pandhawa. Hal yang perlu direncanakan pada awal jam pelajaran 

yaitu penanaman konsep tentang wayang tokoh Pandhawa.  

Dua puluh lima menit pelajaran berikutnya digunakan untuk mengerjakan 

soal tes formatif mengenai wayang tokoh Yudistira dan Werkudara. Kegiatan yang 

akan dilakukan dalam siklus I meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan siklus I 

terdapat pada uraian sebagai berikut 

3.3.1.2 Perencanaan 

Perencanaan dilakukan agar mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Pada tahap ini peneliti menyusun perencanaan mengenai kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini meliputi: (1) merancang atau menyusun Rencana 



50 

 

 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai materi pada pelaksanaan siklus I, (2) 

menyiapkan bahan, media, sumber belajar dan lembar kegiatan siswa, (3) 

menyusun lembar pengamatan performansi guru dan aktivitas belajar siswa, (4) 

menyiapkan tes formatif siklus I. Secara rinci mengenai RPP siklus I terdapat pada 

lampiran 7. 

3.3.1.2 Pelaksanaan 

Pada saat pelaksanaan tindakan, guru menerapkan pendekatan Index Card 

Match dalam proses pembelajaran. Pertemuan pertama selama empat puluh lima 

menit pelajaran digunakan untuk penanaman konsep dan mengidentifikasi wayang 

Yudistira dan Werkudara, pembagian kelompok, serta pembagian tugas masing-

masing anggota kelompok. 

Dua puluh lima menit selanjutnya digunakan melakukan tes formatif siklus 

I. Setelah pembahasan cerita wayang Yudistira dan Werkudara, dilanjutkan dengan 

pengambilan data hasil belajar siswa melalui tes formatif. 

3.3.1.3 Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan bantuan guru lain untuk 

membantu melakukan pengamatan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Peniliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Peneliti 

mengamati performanfi guru kelas III SD Negeri 1 Sijeruk. 

Sesuai tujuan penelitian ini, maka pengamatan difokuskan pada 

performansi guru dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

ICM. Pengamatan performansi guru menggunakan APKG. Aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung harus selalu diamati. Pengamatan aktivitas belajar siswa 
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menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Hasil belajar siswa diperoleh melalui 

tes formatif yang berupa soal pilihan ganda dan jawaban singkat. 

Aspek yang diamati meliputi; (a) keantusiasan siswa, (b) keberanian siswa 

dalam bertanya, (c) kemampuan siswa mempresentasikan hasil kerjanya, (d) 

kemampuan siswa bekerjasama, (e) keberanian siswa mengemukakan pendapat, (f) 

kemampuan siswa menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh. 

3.3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan tahapan untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan 

pada siklus I. Dalam tahapan ini ada tiga hal yang perlu dianalisis yakni performansi 

guru, aktivitas dan hasil belajar siswa serta kesalahan yang muncul pada saat proses 

pembelajaran. Selain itu tingkat antusias siswa dan kehadiran siswa juga perlu 

diperhatikan. Hasil refleksi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan serta sebagai 

acuan dalam siklus berikutnya. 

Pada saat proses pembelajaran siklus I, pasti ada kekurangan dan kelebihan. 

Kekurangan yang ada pada saat pelaksanaan siklus I dianalisis untuk menemukan 

solusi atau pemecahan masalah. Solusi tersebut untuk memperbaiki pada 

pelaksanaan siklus II. Kelebihan yang terdapat pada siklus I tetap dipertahankan atau 

bahkan ditingkatkan pada siklus II sehingga mendapatkan hasil yang optimal. 

3.3.2 Siklus II 

Pada siklus II juga terdiri dari satu pertemuan. Pertemuan ini berlangsung 

selama 45 menit siswa mengidentifikasi wayang tokoh Pandhawa. Pada awal jam 

pelajaran, siswa mengidentifikasi cerita mengenai tokoh Arjuna dan si kembar 

Nakula Sadewa. Kegiatan yang akan dilakukan dalam siklus ini meliputi: (1) 
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perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Uraian selengkapnya 

adalah sebagai berikut. 

3.3.2.1 Perencanaan 

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan siklus kedua ini antara lain: 

(1) mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul pada saat pembelajaran siklus I 

berlangsung, serta menyusun penyelesaian masalah tersebut, (2) merancang Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai materi pada pelaksanaan siklus II, (3) 

menyiapkan bahan, media, sumber belajar dan lembar kegiatan siswa, (4) 

menyiapkan lembar pengamatan performansi guru dan aktivitas belajar siswa, (5) 

menyiapkan tes formatif siklus II. Secara rinci mengenai RPP siklus II terdapat pada 

lampiran 18. 

3.3.2.3 Pelaksanaan 

Pada saat proses pelaksanaan tindakan, guru menerapkan pendekatan Index 

Card Match dalam proses pembelajaran. Pertemuan selama 45 menit pelajaran 

digunakan untuk pembacaan cerita mengenai wayang Arjuna dan Nakula Sadewa, 

pembagian kelompok, serta pembagian tugas masing-masing anggota kelompok.  

Dua puluh lima  menit pelajaran digunakan pengambilan data hasil belajar 

melalui tes formatif siklus II. Siswa melakukan diskusi mengidentifikasi cerita 

wayang Arjuna dan Nakula Sadewa, kemudian membacakan hasil diskusi di depan 

teman-temannya. 

3.3.2.4 Pengamatan 

Pengamatan dilakukan untuk mengamati performansi guru dan aktivitas 

belajar siswa. Pada proses pengamatan, peniliti mendapat bantuan dari guru kelas V 

SD Negeri 1 Sijeruk untuk mengamati performansi guru, dalam 
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perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Peniliti mengamati aktivitas 

belajar siswa. Sesuai tujuan penelitian ini, maka pengamatan difokuskan pada: (1) 

performansi guru dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ICM juga 

perlu diamati sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat; (2) aktivitas siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung harus selalu diamati; (3) hasil belajar siswa pada 

pembelajaran wayang tokoh Pandhawa. Hasil belajar siswa diperoleh menggunakan 

tes formatif yang berupa soal pilihan ganda dan jawaban singkat. 

Aspek yang diamati meliputi; (a) keantusiasan siswa, (b) keberanian siswa 

dalam bertanya, (c) kemampuan siswa mempresentasikan hasil kerjanya, (d) 

kemampuan siswa bekerjasama, (e) keberanian siswa mengemukakan pendapat, (f) 

kemampuan siswa menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh. 

3.3.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan tahapan menganalisis kegiatan yang dilakukan pada 

siklus II. Hal-hal yang dianalisis dalam kegiatan ini meliputi performansi guru, 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, dan hasil belajar siswa yakni hasil tes 

formatif siklus II. Hasil refleksi siklus II dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan siklus lanjutan. 

Apabila indikator keberhasilan telah terpenuhi, maka tidak perlu dilanjutkan siklus 

berikutnya. Namun, apabila indikator keberhasilan belum terpenuhi maka akan 

dilakukan kegiatan pembelajaran siklus berikutnya. 
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3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah variabel penelitian yang diamati selama proses 

penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru, dan siswa kelas III SD Negeri 1 

Sijeruk. Jumlah siswa sebanyak 27 yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 10 siswa 

perempuan.  

Peneliti memilih subjek penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa 

pembelajaran cerita tokoh wayang lebih berpusat pada guru dan monoton. Hal 

tersebut menyebabkan rendahnya tingkat keaktifan dan capaian hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran cerita tokoh wayang. Permasalahan tersebut harus segera 

diselesaikan sehingga kemampuan siswa dalam mengidentifikasi wayang tokoh 

Pandhawa akan meningkat. 

 

3.5 Tempat Penelitian 

Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai tempat yang digunakan untuk 

penelitian tindakan kelas. Tempat yang digunakan untuk penelitian yakni ruang 

kelas III SD Negeri 1 Sijeruk. Tempat penelitian tersebut berada di Jalan Tentara 

Pelajar Desa Sijeruk Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. 

Penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Sijeruk karena adanya permasalahan 

yang muncul pada pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran bahasa Jawa materi 

tokoh Pandhawa. Faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah penerapan model 

Index Card Match untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berupa 

performansi guru, aktivitas belajar, dan hasil belajar siswa. 
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3.6 Data 

Pada bagian ini memaparkan tentang jenis dan sumber data dalam penelitian 

ini. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif. 

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

selengkapnya mengenai jenis dan sumber data terdapat pada uraian berikut ini. 

3.6.2 Jenis Data  

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, 

ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Sedangkan data kuantitatif adalah data 

yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono 2012: 6). 

Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi data performansi guru dan aktivitas 

siswa. Data kualitatif penelitian diperoleh melalui observasi. Hasil pengamatan 

performansi guru dalam pembelajaran berpedoman pada Alat Penilaian Kemampuan 

Guru (APKG). Hasil observasi akan dicatat dalam lembar observasi. Data Kualitatif 

diperoleh dari penjabaran hasil pengamatan aktivitas siswa dan performansi guru 

pada saat pembelajaran. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa nilai hasil 

belajar siswa. Data ini diperoleh melalui tes formatif pada setiap siklus. Tes formatif 

berupa soal pilihan ganda dan jawaban singkat. 

3.6.2 Sumber Data 

Data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) guru, (2) siswa, dan (3) dokumen. 

Uraian selengkapnya tentang ketiga sumber data penelitian adalah sebagai berikut. 
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3.6.2.1 Guru  

Data yang diperoleh dari guru yaitu data performansi guru selama 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dan II. Data performansi guru diperoleh dari 

hasil observasi yang dilakukan pengamat. Aspek-aspek yang diobservasi meliputi 

kemampuan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 

dalam pelaksanaan pembelajaran.  Pengukuran terhadap perfomansi guru dalam 

proses belajar dapat diamati melalui Alat Pengukur Kompetensi Guru (APKG). 

APKG digolongkan menjadi dua yaitu APKG I untuk menilai kemampuan 

merencanakan pembelajaran dan APKG II untuk menilai pelaksanaan pembelajaran. 

3.5.2.2 Siswa 

Sumber data dalam penelitian ini yakni siswa kelas III SD Negeri 1 Sijeruk 

Kabupaten Kendal. Pada kelas III SD Negeri 1 Sijeruk siswa laki-laki yang 

berjumlah 17 siswa dan siswa perempuan yang berjumlah 10 siswa. Data siswa 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 2.  Data penelitian yang bersumber dari 

siswa berupa data nontes dan tes. Data nontes berupa data hasil observasi aktivitas 

siswa. Data tes diperoleh pada setiap akhir siklus. Data tes berupa data nilai hasil 

belajar cerita wayang tokoh Pandhawa pada siklus I dan II.  

3.3.2.3 Data Dokumen 

 Data dalam penelitian ini juga dapat diperoleh dari data dokumen. Dokumen 

ini berupa daftar nilai siswa kelas III SD Negeri 1 Sijeruk pada tahun pelajaran 

2014/2015 yang dapat dibaca pada lampiran 1. Data dokumen ini digunakan oleh 

peneliti sebagai data pra-tindakan. Dari data ini peneliti dapat mengetahui bahwa 

terjadi permasalahan dalam pembelajaran cerita tokoh wayang di SD Negeri 1 

Sijeruk. 
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3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yang 

meliputi teknik nontes dan tes. Teknik nontes digunakan untuk mengumpulkan data  

kualitatif yaitu data performansi guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif yaitu data hasil belajar 

siswa. Penjabaran lebih lanjut mengenai ketiga instrumen terdapat pada uraian 

berikut ini. 

3.7.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif. 

Teknik pengambilan data yang digunakan untuk mengambil data yaitu melalui 

observasi. Teknik observasi digunakan untuk mengambil data performansi guru dan 

aktivitas belajar siswa. Alat yang digunakan pada menilai performansi guru yakni 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) beserta deskriptornya terdapat pada 

lampiran 4 dan 5. Aspek-aspek performansi guru yang diamati meliputi kemampuan 

guru dalam menyusun RPP dan pada pelaksanaan pembelajaran. 

Alat yang digunakan untuk menilai aktivitas siswa yakni lembar observasi 

aktivitas siswa. Aspek-aspek aktivitas siswa yang diamati meliputi: (a) keantusiasan 

(b) keberanian siswa dalam bertanya, (c) kemampuan siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerjanya, (d) kemampuan siswa bekerjasama dalam 

kelompok, (e) keberanian siswa mengemukakan pendapat, (f) kemampuan siswa 

menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh. Penjelasan selengkapnya terdapat pada 

lampiran 3. 
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3.7.2 Teknik Tes 

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data yang besifat kuantitatif. 

Pada penelitian ini teknik tes digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar siswa. 

Teknik tes yang digunakan adalah tes formatif. Alat yang digunakan dalam tes ini 

yakni soal pilihan ganda dan jawaban singkat. Peneliti menggunakan tes pilihan 

ganda karena objektif dan mudah dianalisa, waktu yang diperlukan untuk 

mengerjakan relatif cepat, dapat mengukur kemampuan kognitif siswa. Sedangkan 

jawaban singkat dipilih karena dapat mengukur kemampuan menulis, dapat 

mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, dan dapat mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah bagi siswa. Peneliti menggunakan tes tersebut lebih bersifat 

obyektif untuk menentukan hasil belajar siswa dalam menjelaskan dan menentukan 

wayang tokoh Pandhawa. 

 

3.8 Instrumen Penelitian 

Pada bagian ini memaparkan tentang pengertian instrumen penelitian. 

Instrumen penelitian merupakan seperangkat atau alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian. Ada tiga (3) instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

yaitu: (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (2) instrumen nontes, serta (3) 

instrumen tes. Penjabaran ketiga instrumen penelitian tersebut selengkapnya terdapat 

pada uraian berikut ini. 

3.8.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Penelitian ini dilakukan dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua 

pertemuan, satu pertemuan digunakan untuk proses pembelajaran dan untuk evaluasi 
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pembelajaran. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, semua 

kegiatan yang akan dilakukan selama pelaksanaan siklus I dan II harus direncanakan. 

Perencanaan pembelajaran sering disebut dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Secara lengkap mengenai RPP penelitian ini terdapat pada 

lampiran 7 dan 18. 

3.8.2 Instrumen Nontes 

Untuk mendapatkan data kualitatif penelitian ini maka dilakukan teknik 

nontes yakni observasi. Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi data aktivitas 

siswa dan performansi guru. Instrumen nontes yang digunakan untuk mengumpulkan 

data kualitatif penelitian meliputi: (1) lembar observasi performansi guru dan (2) 

lembar observasi aktivitas siswa. Penjabaran selengkapnya terdapat pada uraian 

berikut ini. 

3.8.2.2 Lembar Observasi Performansi Guru 

Data performansi guru diperoleh melalui observasi yang dilakukan observer. 

Ibu Sri Rumiyati, S.Pd guru kelas III di SD Negeri 1 Sijeruk selaku pengelola pada 

saat pelaksanaan pembelajaran siklus I dan siklus II. Lembar observasi yang 

digunakan untuk mengumpulkan data performansi guru yaitu Alat Penilaian 

Kompetensi Guru (APKG). Aspek-aspek yang diamati meliputi kemampuan guru 

dalam menyusun RPP dan kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Alat 

yang digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam menyusun RPP yaitu APKG 

I. Secara rinci menganai APKG I dan deskriptornya terdapat pada lampiran 4. Alat 

yang digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

yakni APKG II. Secara rinci mengenai APKG II dan deskriptor terdapat pada 

lampiran 5. 
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3.8.2.2 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas siswa diperoleh melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti 

dalam pembelajaran siklus I dan siklus II. Alat yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data aktivitas siswa yaitu lembar observasi aktivitas siswa. 

Aspek-aspek yang dinilai adalah (a) keantuasiasan (b) keberanian siswa dalam 

bertanya, (c) kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya, (d) 

kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok, (e) keberanian siswa 

mengemukakan pendapat, (f) kemampuan siswa menindaklanjuti pengetahuan yang 

diperoleh. Lembar observasi aktivitas siswa dan deskriptornya terdapat pada 

lampiran 3. 

3.8.3 Instrumen Tes 

Untuk mendapatkan data hasil belajar siswa maka dilakukan tes. Tes yang 

digunakan dalam penellitian ini yakni tes formatif. Alat yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa yaitu soal pilihan ganda dan jawaban 

singkat. Instrumen tes terlampir pada RPP di setiap siklus. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan data 

kualitatif. Setelah data diperoleh maka langkah yang dilakukan adalah menganalisis 

data yang diperoleh. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai teknik yang 

digunakan untuk menganalisis data kualitatif dan kuantitatif yang telah diperoleh. 

Data tersebut antara lain data performansi guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 
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siswa. Penjelasan selengkapnya mengenai teknik analisis data kuantitatif dan 

kualiitatif terdapat pada uraian berikut. 

3.9.1 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini yakni data hasil observasi performansi 

guru dan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran siklus I dan siklus II. Untuk 

mendapatkan data kualitatif maka digunakan teknik nontes yang berupa lembar 

observasi. Hasil observasi inilah yang merupakan data kualitatif dari penelitian ini. 

Uraian selengkapnya mengenai data performansi guru dan data aktivitas siswa 

sebagai berikut. 

3.9.1.2 Data Performansi Guru 

Selama melakukan pembelajaran pada setiap siklus, performansi guru dalam  

pembelajaran diamati oleh peneliti. Performansi guru dalam proses pembelajaran 

diukur dengan menggunakan Alat Penilaian Kinerja Guru (APKG). Penilaian 

penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menggunakan APKG I. 

Untuk penilaian pelaksanaan pembelajaran menggunakan APKG II. Setelah 

melakukan penskoran APKG I dan APKG II, kemudian dihitung nilai akhir dengan 

menggunakan rumus berikut. 

Nilai Performansi Guru 1 = R 

R =  

Nilai Performansi Guru 2 = K 

K =  
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 =  

Keterangan: 

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

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

 = Nilai performansi guru (Andayani, 2009: 61-76) 

Setelah mengetahui hasil performansi guru melalui rumus tersebut, maka 

perlu menentukan kategori nilai performansi guru. Kategori nilai performansi guru 

dilambangkan dengan nilai huruf A sampai dengan E. Rentang nilai angka 100 

sampai dengan 51. Penentuan kategori nilai performansi guru dapat dibaca pada 

tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kategori Keberhasilan Perfomansi Guru 

No Nilai Angka Nilai Huruf 

1 86 – 100 A 

2 81 – 85 AB 

3 71 – 80 B 

4 66 – 70 BC 

5 61 – 65 C 

6 56 – 60 CD 

7 51 – 55 D 

8 < 51 E 

 

(Pedoman akademik UNNES 2011: 55) 

 

3.9.1.2 Data Aktivitas Belajar 

Data kualitatif yang kedua yaitu mengenai aktivitas siswa. Untuk 

memperoleh data aktivitas siswa menggunakan lembar observasi. Data aktivitas 
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siswa diperoleh dari observasi selama pelaksanaan pembelajaran siklus  I dan II. 

Untuk menentukan persentase keatifan belajar siswa secara klasikal menggunakan 

rumus:  

 =  X 100% 

Keterangan: 

 = Persentase keaktifan siswa 

 = Jumlah skor perolehan 

 = Jumlah siswa 

 = Skor maksimal (Yonny, dkk 2010: 176) 

Setelah mengetahui persentasi keaktifan siswa, maka perlu menentukan 

kategori keaktifan siswa. Kategori keaktifan siswa dibagi menjadi empat yaitu 

sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Untuk penentuan kriteria keaktifan belajar 

siswa terdapat  pada tabel 3.2.  

 

Tabel 3.2 Kualifikasi Persentase Keaktifan Siswa  

No. Persentase Kategori 

1. 75% - 100% Sangat tinggi 

2. 50% - 74,99% Tinggi 

3. 25% - 49,99% Sedang 

4. 0% - 24,99% Rendah 

 

3.9.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif 
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Selain data kualitatif, data kuantitatif dalam penelitian ini perlu dianalisis. 

Data kuantitatif dalam penelitian ini yakni data hasil belajar siswa. Hasil belajar 

siswa diperoleh dari tes formatif pada siklus I dan II. Rumus-rumus yang akan 

digunakan untuk mengolah data kuantitatif meliputi menghitung skor 

tes pilihan ganda, bentuk jawaban singkat, menentukan rata-rata kelas, dan 
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persentase tuntas belajar. Pada tes formatif, peneliti menggunakan jenis soal 

pilihan ganda karena proses pengoreksiannya cepat dan mudah.  

Selain menggunakan soal pilihan ganda, peneliti menggunakan soal 

jawaban singkat. Penggunaan soal jawaban singkat karena menurut peneliti dapat 

mengukur kemampuan siswa yang lebih mendalam. Ada 5 soal jawaban singkat, 

setiap soal mempunyai masing-masing bobot yang berbeda. Untuk menghitung 

skor pada tes pilihan ganda adalah sebagai berikut : 

  

Keterangan: 

 S = nilai akhir 

 B = banyaknya butir yang  dijawab benar. 

 N = banyaknya butir soal (Poerwanti, dkk : 2009: 6-3) 

Untuk menghitung nilai akhir belajar yang diperoleh masing-masing siswa 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

NA   = nilai akhir 

SP    = skor perolehan 

SM   = skor maksimal     (BNSP : 2007: 25) 

Setelah menganalisa tes pilihan ganda dan jawaban singkat, peneliti 

menganalisa rata-rata kelas. Untuk menentukan rata-rata kelas maka menggunakan 

rumus sebagai berikut: 
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Keterangan :     

x  = nilai rata-rata kelas  

∑X  = jumlah nilai seluruh siswa 

N  = jumlah siswa (Aqib, dkk, 2010: 40) 

Setelah menganalisa rata-rata kelas, peneliti memerlukan data tentang 

persentase tuntas belajar siswa. Untuk menentukan persentase tuntas belajar siswa 

dapat digunakan rumus berikut: 

   (Aqib, dkk, 2010: 41) 

Berdasarkan hasil tuntas belajar siswa, dapat dikategorikan sesuai tingkat 

keberhasilan. Persentase tuntas belajar siswa digplpngkan menjadi lima tingkat 

keberhasilan. Untuk penentuan tingkat keberhasilan tuntas belajar siswa, dapat 

dibaca pada tabel 3.3  

 

Tabel 3.3 Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa 

No. Tingkat Keberhasilan Kategori 

1. > 80 % Sangat tinggi 

2. 60 – 79 % Tinggi 

3. 40 – 59 % Sedang 

4. 20 – 39 % Rendah 

5. < 20 % Sangat rendah 

 

(Aqib, dkk, 2010: 41) 



66 

 

 
 

Setelah data diperoleh, maka peneliti mengolah data dan membandingkan 

datanya sebelum mendapat perlakuan dari guru dan sesudah mendapat perlakuan 

dari guru. Apabila data yang diperoleh pada siklus 1 belum sesuai dengan indikator 

keberhasilan, maka dilakukanlah siklus 2. 

 

3.10 Indikator Keberhasilan 

Penerapan pendekatan Index Card Match dikatakan berhasil untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas III SD Negeri 1 Sijeruk jika dapat 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. Indikator keberhasilan 

pembelajaran dengan pendekatan Index Card Match adalah: (1) skor performansi 

guru dalam pembelajaran minimal B dengan nilai 71, (2) Keterlibatan siswa dalam 

melakukan kegiatan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Index Card 

Match lebih dari 75 %; (3) Hasil belajar siswa minimal 70. Rata-rata kelas 

sekurang-kurangnya 70. Persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 80% 

(minimal 80% siswa yang memperoleh skor di atas 70). 
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BAB 5 

PENUTUP 

Pada bagian penutup akan dikemukakan simpulan dan saran. Simpulan dan 

saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian yang telah 

dilaksanakan berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Tokoh Pandhawa Menggunakan 

Model Index Card Match pada Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri 1 Sijeruk 

Kabupaten Kendal”. Penelitian tersebut dilaksanakan dalam dua siklus. Simpulan 

dan saran peneliti ini dapat dibaca pada uraian berikut. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan Index Card Match dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran wayang tokoh Pandhawa meliputi aktivitas 

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

Kendal. Simpulan selengkapnya dapat dibaca pada uraian berikut. 

5.1.1  Performansi guru 

Penerapan pendekatan Index Card Match pada pembelajaran Bahasa Jawa 

materi wayang tokoh Pandhawa di kelas III SD Negeri 1 Sijeruk Kabupaten 

Kendal dapat meningkatkan performansi guru. Hal tersebut dapat dilihat pada 

perolehan nilai kemampuan guru dalam menyusun RPP maupun dalam 

melaksanakan pembelajaran. Perolehan nilai performansi guru pada siklus I yakni 

82,33 dengan kategori AB dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi
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96,40 dengan kategori A. Nilai tersebut menunjukkan bahwa guru sudah 

maksimal dalam perencanaan, menguasai materi pelajaran, dan langkah-langkah 

dalam menerapkan model Index Card Match pada saat proses pembelajaran 

berlangsung 

5.1.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Penerapan pendekatan Index Card Match dalam pembelajaran Bahasa Jawa 

materi wayang tokoh Pandhawa di kelas III SD Negeri 1 Sijeruk Kabupaten Kendal 

dapat meningkatkan aktivitas siswa. Peningkatan aktivitas siswa diukur melalui 

lembar observasi pada tingkat keaktifan siswa. 

Aspek penilaian aktivitas belajar siswa yaitu ; (a) keantusiasan siswa untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran; (b) keberanian siswa dalam bertanya; (c) 

kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya; (d) kemampuan siswa 

bekerjasama dalam kelompok; (e) keberanian siswa dalam mengemukakan 

pendapat; (f) kemampuan siswa dalam menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh. 

Peningkatan aktivitas belajar siswa terlihat dari hasil observasi aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran selama siklus I dan II. Hasil observasi tersebut 

menunjukkan jumlah skor aktivitas belajar siswa pada siklus I yakni sebanyak 384 

dengan persentase keaktifan belajar siswa sebesar 59,25%. Aktivitas belajar siswa 

mengalami peningkatan pada pelaksanaan siklus II. Jumlah skor aktivitas belajar 

siswa pada siklus II yakni sebanyak 530 dengan persentase keaktifan sebesar 

81,79% 

 

5.1.3 Hasil Belajar Siswa 
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Penerapan pendekatan Index Card Match dalam pembelajaran wayang tokoh 

Pandhawa dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada pembelajaran tersebut 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. 

Nilai hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan terdapat 12 dari 26 siswa 

yang tuntas belajar. Persentase ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sebesar 

46,15% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 60,25. Pada siklus II terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa. Pada siklus II semua siswa siswa sudah tuntas belajar. Persentase 

ketuntasan belajar klasikal pada siklus II sebesar 100% dengan nilai rata-rata kelas 

81,79. 

 

5.2 Saran 

Penelitian Tindakan Kelas ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana 

penelitian. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari satu 

pertemuan.berdasarkan tindakan pada setiap siklus, peneliti memberikan saran untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran. Saran yang diberikan oleh peneliti ditujukan 

untuk guru, siswa dan sekolah. Saran selengkapnya akan dikemukakan sebagai 

berikut. 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru hendaknya selalu berusaha melakukan inovasi untuk memilih 

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Dengan demikian siswa tidak 

merasa bosan dan menjadi bersemangat ketika mengikuti pembelajaran. Dengan 

begitu aktivitas siswa dapat meningkat. Model pembelajaran Index Card Match, 

dapat dijadikan alternatif pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan guru. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa pendekatan ini 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas III SD Negeri 1 Sijeruk Kabupaten 

Kendal maateri wayang tokoh Pandhawa. Oleh karena itu guru hendaknya mencoba 

untuk menerapkan pendekatan pembelajaran Index Card Match dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hendaknya guru memperhatikan 

langkah-langkah model Index Card Match dalam menerapkan pelaksanaannya. Hal 

tersebut dilakukan agar pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. Guru dalam menerapkan model Index Card Match  sebaiknya dapat 

memberikan tugas secara jelas, membimbing siswa dalam berdiskusi dan 

memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi bertujuan agar siswa berani tampil 

mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

Sekolah sebaiknya memberikan dukungan berupa motivasi dan sarana 

prasarana untuk dapat meningkatkan kualitas sekolah. Peningkatan kualitas dan 

mutu sekolah dapat menunjang pelaksanaan visi dan misi sekolah 

Sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada guru agar dapat 

berinovasi dan berkreativitas dalam kegiatan pembelajaran. Diantaranya yaitu 

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Index Card Match, guru dapat 

memberikan kontribusi untuk meningkatkan aktivitas siswa, hasil belajar siswa dan 

performansi guru. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NILAI SISWA KELAS III MATERI TOKOH PANDHAWA 

SD NEGERI 1 SIJERUK KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013/2014 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 
Nama siswa Nilai 

Keterangan 

Tuntas Tidak Tuntas 

1 Irvan Maulana 40  √ 

2 Tomy Adi Saputra 40  √ 

3 Ayu Fadhillah 80 √  

4 Hari Fitriyanto 80 √  

5 Isnaeni 60  √ 

6 Lia Arshita 60  √ 

7 Nowaf Syaefulloh 60  √ 

8 Yusuf Kurniawan 20  √ 

9 Ananda Septya K 40  √ 

10 Eva Nur Permatasari 80 √  

11 Fitri Qoerrotul Aini 80 √  

12 Ika Yuni Lestari 20  √ 

13 Novi Rahmawati 80 √  

14 Nada Izzatul Mar‟ah 100 √  

15 Virgiawan Listanto R 60  √ 

16 Auliya Rahmawati 80 √  

17 M. Agus Priyanto 20  √ 

18 Anggita Dwi C 60  √ 

19 Qorrie Maharani 60  √ 

Jumlah Nilai 1120 

Rata-rata 58,95 

Ketuntasan Klasikal 36,84 
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Lampiran 2  

DAFTAR NAMA SISWA KELAS III 

SD NEGERI 1 SIJERUK TAHUN 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 M. Febriyan L 

2 M. Yusuf L 

3 Novian R L 

4 Ardinta Eka I P 

5 M. Darul S L 

6 M. Ariful H L 

7 Vania A P 

8 Achmad Ivan L 

9 Alan N A L 

10 Andhika Dwi L 

11 Andika Alistian L 

12 Andreas Aditiar L 

13 Angga Restu L 

14 Arifatul Atliyah P 

15 Aulia Diah P 

16 Feny Nur P 

17 Fikri A L 

18 Luthfi R L 

19 M. Hafidz Ekka L 

20 Meilia T P 

21 Puput R P 

22 Putri Soleha P 

23 Qori‟atur R P 

24 Rekhan A L 

25 Shinta K P 

26 Bonggo Ageng L 

27 Latifatur R L 



 

 

1
1
0
 

Lampiran 3 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA KELAS III 

SD NEGERI 1 SIJERUK KENDAL 

KABUPATEN KENDAL  

TAHUN AJARAN 2014/2015 

Petunjuk  

Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Jawa materi wayang 

tokoh Padhawa, berilah tandak cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

 

No Nama 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor 
Nilai 

A B C D E F G 
1 M. Febriyan                               
2 M. Yusuf                               
3 Novian R                               
4 Ardinta Eka I                               
5 M. Darul S                               
6 M. Ariful H                               
7 Vania A                               
8 Achmad Ivan                               
9 Alan N A                               
10 Andhika Dwi                               
11 Andika Alistian                               
12 Andreas Aditiar                               
13 Angga Restu                               
14 Arifatul Atliyah                               
15 Aulia Diah                               
16 Feny Nur                               
17 Fikri A                               



 

 

1
1
1
 

18 Luthfi R                               
19 M. Hafidz Ekka                               
20 Meilia T                               
21 Puput R                               
22 Putri Soleha                               
23 Qori‟atur R                               
24 Rekhan A                               
25 Shinta K                               
26 Bonggo Ageng                               
27 Latifatur R                               

Jumlah Nilai  

Rata-rata  

Persentase  

 



 

 

1
1
2
 

Keterangan: 

A = Keantuasiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 

B = Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran 

C = Usaha dan kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

D = Ketepatan hasil antara kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

E = Kemampuan siswa dalam memaparkan hasil pencocokan kartunya 

F = Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

G = Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
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DESKRIPTOR PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM 

MODEL PEMBELAJARAN AKTIF INDEX CARD MATCH 
 
1. Keantusiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Siswa membawa peralatan sekolah seperti pensil, penghapus, 

penggaris, pulpen, dan lain-lain.  

b. Membawa buku sumber.  
 

c. Memperhatikan penjelasan guru.  
 

d. Menjawab pertanyaan dari guru dengan baik saat pembelajaran.  

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

2.  Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berani bertanya saat pembelajaran tentang tokoh Pandhawa 

b. Siswa menyampaikan pertanyaan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami tentang tokoh Pandhawa 

c. Siswa bertanya dengan menunjukkan jari sebelumnya 
 

d. Pertanyaan sesuai dengan materi pelajaran yaitu tokoh Pandhawa 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

3. Usaha dan kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu soal dan kartu 

jawaban pada model pembelajaran aktif Index Card Match.

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
 

a. Siswa secara aktif mencari pasangan kartu soal dan kartu jawaban  
 

b. Siswa bekerjasama dengan teman yang lainnya dalam mencari pasangan 

kartu soal dan kartu jawaban  
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c. Memanfaatkan waktu yang ditentukan dalam model pembelajaran aktif  
 

Index Card Match.  
 

d. Siswa berinteraksi dengan setiap pasangannya dalam model pembelajaran 

aktif Index Card Match.  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

4. Ketepatan hasil siswa dalam mencari pasangan kartu soal dan kartu jawaban 

pada model pembelajaran aktif Index Card Match  

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut:  
 

a. Siswa mencari pasangan kartu sesuai dengan penjelasan guru  
 

b. Antara kartu soal dan kartu jawaban sesuai.  
 

c. Sesuai dengan waktu yang ditentukan.  
 

d. Siswa tidak melakukan kegiatan lain, selain mencari pasangan kartu soal 

dan kartu jawaban  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

5. Kemampuan siswa dalam memaparkan hasil pencocokan 

kartunya Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor 

berikut:  
 

a. Memaparkan hasil pencocokan kartu tanpa ditunjuk oleh guru  
 

b. Memaparkan hasil pencocokan kartu dengan suara lantang  
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c. Memaparkan hasil pencocokan kartu dengan kalimat yang jelas  

 
d. Memaparkan hasil pencocokan kartu dengan kalimat yang efektif dan efisien  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 
 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
 

a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru terlebih dahulu.  
 

b. Siswa mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan benar.  
 

c. Siswa mengemukakan pendapat yang logis.  
 

d. Siswa mengemukakan pendapat sesuai dengan materi pelajaran yang sedang 

dipelajarinya.  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

 

7. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 

a. Peserta didik mengerjakan tugas sesuai dengan yang ditugaskan oleh guru. 

b. Siswa mengerjakan tugas secara sistematis. 

c. Siswa tidak melakukan kegiatan lain, selain menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 4 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU I 

LEMBAR PENILAIAN 

SIKLUS I 

KEMAMPUAN MERENCANAKAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

PETUNJUK  

 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh 

guru/calon guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat 

dalam rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 1 2 3 4 5 

1.1  Menggunakan bahan perbaikan pembelajaran 

dengan kurikulum dan masalah yang diperbaiki. 

     

1.2  Merumuskan tujuan khusus/indikator perbaikan 

pembelajaran 

     

 Rata-rata butir 1=A  

2. Mengembangkan dan memgorganisasikan 

materi, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

1 2 3 4 5 

2.1  Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran sesuai dengan ICM 

     

2.2  Menentukan dan mengembangkan media 

pembelajaran sesuai dengan ICM 

     

2.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan ICM 

 

     

 Rata-rata butir 2=B  

3. Merencanakan skenario kegiatan 1 2 3 4 5 

1. NAMA GURU  : 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI 1 SIJERUK 

3. MATA PELAJARAN  : BAHASA JAWA 

4. KELAS   : III 

5. TANGGAL  : 

6. WAKTU   : 2 X 35 MENIT 

7. OBSERVER  : 
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pembelajaran 

3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran ICM      

3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran ICM      

3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran      

3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa      

3.5  Menyiapkan pertanyaan      

3.6  Menyiapkan jawaban      

 Rata-rata butir 3=C  

4. Merancang pengelolaan kelas 1 2 3 4 5 

4.1  Menentukan penataan latar pembelajaran yang 

sesuai dengan ICM 

     

4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa 

agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran ICM 

     

 Rata-rata butir 4=D  

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penelitian 
1 2 3 4 5 

5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian yang 

sesuai dengan ICM 

     

5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban      

 Rata-rata butir 5 =E  

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 1 2 3 4 5 

6.1  Kebersihan dan kerapian      

6.2  Penggunaan bahasa tulis      

 Rata-ratabutir 6 = F  

  

 

 

 

APKG I =  
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DESKRIPTOR ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 

Kemampuan Merencanakan Pembelajaran (APKG 1) 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

Indikator  : 1.1 menggunakan bahan perbaikan pembelajaran yang sesuai 

dengan  kurikulum dan masalah yang diperbaiki. 

Penjelasan  : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

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 perlu diperhatikan 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. 

b. Rumusan khusu/indikator dinyatakan dengan lengkap, bila 

disebutkan rambu-rambu: 

 Subjek belajar (A** = audience) 

 Tingkah laku yang diharapkan dapt diamati dan diukur (B 

= behavior) 

 Kondisi (C**= condition) 

 Kriteria keberhasilan (D**= Degree). 

** tidak berlaku untuk indikator 
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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 ingatan hingga menilai. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Rumusan khusus/indikator bukan merupakan jabaran 

dari tujuan umum/kompetensi, 

Rumusan tujuan khusus/indikator merupakan jabaran 

umum/kompetensi, 

Rumusan tujuan khusus/indikator jelas dan merupakan 

jabaran umum/kompetensi, 

Rumusan tujuan khusus/indikator jelas,logis dan 

merupakan jabaran umum/kompetensi, 

Rumusan tujuan khusus/indikator jelas, logis, lengkap 

dan merupakan jabaran umum/kompetensi, 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator  : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi  

   pembelajaran sesuai denganIndex Card Match 

Penjelasan  : Dalam mengembangkan  dan mengorganisasikan materi  

   pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor  

   sebagai berikut:  

(1) Sistematika materi.  

(2) Cakupan materi (keluasan dan kedalaman).  

(3) Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa  

(4)  Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya).  

Untuk menilai butir ini perhatikan skala sebagai berikut: 
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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 Menentukan dan mengembangkan  media  pembelajaran  

yang sesuai dengan ICM 

Penjelasan   : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang  

digunakan dalam kegiatan  pembelajaran, sehingga  

memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda  

asli, kartu soal dan kartu jawaban).  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:  

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Tidak direncanakan penggunaan alat bantu 

perbaikan pembelajaran (media) 

Direncanakan penggunaan satu macam media 

tetapi tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu  

macam media tetapi tidak sesuai dengan tujuan  

Direncanakan penggunaan satu macam media  

yang sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu  

macam media yang sesuai dengan tujuan 

Indikator   : 2.3 Memilih sumber belajar yang sesuai dengan ICM  

Penjelasan   : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku                   

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya.  

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini:  

a) Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan.  

b) Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan siswa.  

c) Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan.  

d) Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

(kontekstual). 
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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 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

Indikator      : 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran ICM 

Penjelasan  : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan guru, 

membacakan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengajukan 

pertanyaan, mengemukakan pendapat, melakukan kegiatan 

berpasangan. Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan 

pembelajaran sangat diharapakan dengan maksud agarperbedaan 

individual siswa dapat dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya:  

(1) Sesuai dengan tujuan  

(2) Sesuai dengan bahan yang akan diajarkan  

(3) Sesuai dengan perkembangan anak 

(4) Sesuai dengan waktu yang tersedia  

(5) Sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia  

(6) Bervariasi (multimetode)  

(7) Memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang 

direncanakan 

(8)  Memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor 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 yang sesuai dengan 

ICM 
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Penjelasan : Langkah-langkah  pembelajaran adalah tahap-tahap pembelajaran 

yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor sebagai berikut:  

(1) Guru  merancang  langkah-langkah pembelajaran yang sistematis 

dan sesuai dengan model ICM 

(2) Guru merancang langkah-langkah pembelajaran dari pembukaan, 

inti, dan penutup yang sesuai dengan model ICM 

(3) Guru  merancang  langkah-langkah pembelajaran yang sesuai 

dengan materi pembelajaran dan sesuai dengan model ICM 

(4) Guru  merancang  langkah-langkah pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan model ICM. 

 

 

 

 

 

Indikator      : 3.3 Menentukan alokasi waktu 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 

kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana tampak pada 

deskriptor sebagai berikut:  

(1) Alokasi waktu untuk keseluruhan dicantumkan pada rencana 

pembelajaran.  

(2) Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, inti, dan 

penutup) dicantumkantetapi tidak proporsional  

(3) Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, inti, dan 

penutup) dicantumkan dengan proporsional.  

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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(4) Alokasi waktu untuk setiap kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi dalam langkah-langkah pembelajaran dirinci secara 

proporsioanal. 

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 Menentukan cara-cara memotivasi siswa  

Penjelasan  : Memotivasi siswa adalahupaya guru untuk membuat siswa belajar 

secara aktif.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor tentang cara 

memotivasi siswa sebagai berikut:  

(1) Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan pengait, 

penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa.  

(2) Mempersiapkan media yang menarik.  

(3) Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa serta 

menantang siswa berfikir.  

(4) Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

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  : 3.5 Menyiapkan pertanyaan (perintah)  

Penjelasan   : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup pertanyaan tingkat rendah yang menuntut kemampuan 

mengingat dan pertanyaan tingkat tinggi yang menuntut kemampuan 

memahami. Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 
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menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, menilai siswa 

selama proses belajar dan menilai/memotivasi pada penutupan 

pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor sebagai berikut:  

(1) Pertanyaan yang menuntut ingatan (pengetahuan).  

(2) Pertanyaan yang menuntut pemahaman.  

(3) Pertanyaan yang menuntut penerapan.  

(4) Pertanyaan yang sesuai dengan materi dan tujuan  

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 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

Indikator  : 4.1 Menentukan penataan latar (setting) pembelajaran yang sesuai 

dengan ICM   

Penjelasan  : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan pengaturan 

ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan alat pelajaran) 

yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut  

berikut:  

(1) Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu.  

(2) Penataan sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

(3) Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan.  

(4) Penataan latar pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. 
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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 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran ICM 

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 

pembelajaran.  

Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut:   

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau kelompok, 

dan atau klasikal). 

b. Penugasan yang harus dikerjakan. 

c. Alur dan cara kerja yang jelas. 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

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 yang sebenarnya   

sesuai dengan ICM 

Penjelasan  : Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut:  

(1) Penilaian dirancang secara berkesinambungan.  

(2) Penilaian dirancang selamaproses pembelajaran.  
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(3) Penilaian dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

(4) Penilain diakhir pembelajaran dalam bentuk tes formatif. 

 

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. 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

Indikator   : 6.1 Kebersihan dan kerapian  

Penjelasan  : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat dari 

penampilan fisik rencana pembelajaran.  

      Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah.  

b. Tulisan ajeg (konsisten)  

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 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

5 

Tidak terdapat soal/pertanyaan 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur 

ketercapaian TPK 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian 

TPK 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian 

TPK dan memenuhi syarat-syarat penyusunan 

alat evaluasi termasuk penggunaan bahasa 

yang efektif 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian 

TPK dan memenuhi syarat-syarat penyusunan 

alat evaluasi termasuk penggunaan bahasa 

yang efektif  

disertai pencantuman kunci jawaban 
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c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik.  

d. Ilustrasi tepat 

 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d  

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

Indikator   : 6.2 Penggunaan bahasa tulis  

Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran hendaknya 

mengikuti kaidah bahasa tulis.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

d. Pilihan kata tepat.  

e. Struktur kalimat baku.  

f. Cara penulisan sesuai dengan EYD.  

g. Bahasa dan d tampak komunikatif 

 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

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; atau a,b,c dan d atau a,c, 

dan d tampak  

Deskriptor a, b, c, dan d tampak 
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Lampiran 5 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN 

SIKLUS I 

KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

  

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.  

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa.  

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

penilaian di bawah ini.  

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan.  

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran 
1 2 3 4 5 

1.1  Menyiapkan alat, media, dan sumber 

belajar 

     

1.2  Melaksanakan tugas harian kelas      

 Rata-rata butir 1=P  

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 1 2 3 4 5 

2.1  Memulai kegiatan pembelajaran      

1. NAMA GURU  : 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI 1 SIJERUK 

3. MATA PELAJARAN  : BAHASA JAWA 

4. KELAS   : III 

5. TANGGAL  : 

6. WAKTU  : 2 X 35 MENIT 

7. OBSERVER  : 
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2.2 Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran 

ICM yang sesuai dengan tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan 

     

2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, 

siswa, situasi, dan lingkungan 

     

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam   

urutan yang logis 

     

2.5 Melakukan kegiatan pembelajaran secara 

individual, kelompok, atau klasikal 

     

2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara 

efisien 

     

 Rata-rata butir 2=Q  

3. Mengelola interaksi kelas 1 2 3 4 5 

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  Menetapkan penguasan materi 

pembelajaran 

     

 Rata-rata butir 3 = R  

4. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

1 2 3 4 5 

4.1 Menunjukan sikap ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar 

kepada siswa 

     

4.2  Menunjukkan kegairahan mengajar      

4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi      
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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 = S  

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus 

dalam pembelajaran Bahasa Jawa 

dengan model ICM 

1 2 3 4 5 

5.1 kepatuhan guru dalam menerapkan langkah-

langkah dalam model pembelajaran ICM 

     

5.2 Media/alat peraga yang digunakan 

menjelaskan konsep 

     

5.3 Membimbing siswa menemukan konsep 

Bahasa Jawa melalui kartu pasangan 

     

5.4 Menerapkan konsep bahasa Jawa dalam 

kehidupan sehari-hari 

     

5.5  Menampilkan penguasaan bahasa Jawa      

5.6 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

pengalam belajar dengan berbagai kegiatan 

     

5.7 Guru lebih berperan sebagai fasilitator 

dalam kegiatan pembelajaran 

     

5.8 Guru memberikan bantuan kepada siswa 

yang mengalami kesulitan dalam mencari 

kartu pasangan 

     

 Rata-rata butir 5 = T  

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar 
1 2 3 4 5 

6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 

pembelajaran 

     

6.2  Melaksanakan penilaian pada skhir      
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pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U  

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 1 2 3 4 5 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran      

7.2  Penggunaan bahasa Jawa tepat      

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa Jawa      

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran      

 Rata-rata butir 7 = V  

 

 

APKG II =  
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DESKRIPTOR ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 

Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran (APKG 2) 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Indikator  : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber belajar  

Penjelasan  : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan sumber 

belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas.  

        Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia.  

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan.  

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia.  

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak 

Deskriptor a atau c tampak 

Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d  

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

Indikator  : 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

Penjelasan  : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan tugas 

harian kelas yang efektifdan efisien sangat menunjang proses 

pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru memeriksa dan 

menindaklanjuti hal-hal berikut:  

(1) Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus.  

(2) Pengecekan kehadiran siswa.  

(3) Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan 

perabotan kelas.  
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(4) Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran.   

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 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Indikator   : 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran  

Penjelasan  : Kegiatan 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:  

(1) Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang 

menantang atau menceritakan peristiwa yang sedang hangat.  

(2) Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa 

(apersepsi).  

(3) Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar 

materi dan kegiatan.  

(4) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

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  jenis kegiatan pembelajaran ICM  yang sesuai    

dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis kegiatan 

pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, perubahan 

situasi yang dihadapi, dan lingkungan.  
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 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran.  

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

siswa.  

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran,perhatian siswa terfokus pada pelajaran, 

disiplinkelas terpelihara).  

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan situasi 

dan lingkungan). 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator   : 2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran kontekstual yang 

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

Penjelasan : Indikator ini memusatkanperhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas.  

      Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Guru tidak menggunakan alat bantu 

pembelajaran 

Guru menggunakan satu media namun tidak 

sesuai dengan materi dan kebutuhan peserta 

didik 

Guru menggunakan satu media yang sesuai 

dengan materi namun tidak sesuai kebutuhan 

peserta didik 

Guru menggunakan satu media dan sesuai 

dengan materi serta kebutuhan anak 

Guru menggunakan lebih dari satu media dan 

sesuai dengan materi serta kebutuhan  

Anak 
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Indikator   : 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan urutan logis.  

Penjelasan  : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran sehingga 

kegiatan satu dengan 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 kesimpulan.  

d. Ada tindak lanjut di 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  kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal.  

Penjelasan  : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk memenuhi 

perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk dampak pengiring.  

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut:  

(1) Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atauindividual, sesuai 

dengan tujuan/ materi/ kebutuhan siswa.  

(2) Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai 

dengan waktu dan fasilitas pembelajaran.  

(3) Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, 

klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar.  

(4) Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok atau 

individual) yang sedang dikelola.  
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(5) Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) siswa 

terlibat secara optimal.  

(6) Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya 

tidak terjadi stagnasi. 

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   : 2.6 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:  

(1) Pembelajaran dimulai tepat waktu.  

(2) Pembelajaran diakhiri tepat waktu.  

(3) Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang 

ditentukan.  

(4) Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 

dialokasikan.  

(5) Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran.  

(6) Tidak terjadi penyimpangan waktu selama 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 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

Indikator   : 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi 

pembelajaran.   
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Penjelasan  : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang bertalian 

dengan isi pembelajaran. Penilaian perlu mengamati reaksisiswa agar 

skala penilaian dapat ditentukan secara tepat.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti 

dan tidak ada usaha guru untuk mengurangi 

kebingungan siswa 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan  

tidak ada usaha guru untuk mengurangi  

kebingungan siswa  

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti  

dan ada usaha guru untuk mengurangi tetapi  

tidak efektif 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti,  

ada usaha guru untuk mengurangi kebingungan  

siswa dan efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sudah jelas dan  

mudah dipahami siswa. 

 

Indikator   : 3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa.  

Penjelasan   : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan dan 

komentar siswa.  

      Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Tidak satu deskriptor pun tampak 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, termasuk 

gerakan badan.  

Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam berkomunikasi 

dengan bahasa  lisan, tulisan, dan isyarat termasuk gerakan badan.  
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    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

(1) Pembicaraan lancar.  

(2) Pembicaraan dapat dimengerti.  

(3) Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa 

tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan 

jelas.  

(4) Isyarat termasuk 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 apakah guru melakukan hal-hal berikut:  

(1) Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah diperolehnya.  

(2) Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi.  

(3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang 

mampu menggali reaksi siswa.  

(4) Merespon/menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Tidak satu deskriptor pun tampak 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Indikator   : 3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran.  
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Penjelasan   : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, meringkas, 

meninjau ulang, dan sebagainya. Kegiatan ini dapat 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 siswa membuat  

rangkuman atau ringkasan atau meninjau  

ulang. 

2. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

Indikator   : 4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa.  

Penjelasan   : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan hal-hal 

berikut:  

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan/negatif. 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur 

siswa.  

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun 

antara guru dengan siswa. 
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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 belajar.  

Penjelasan  : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. Tingkat  

kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, suara,  

gerakan, isyarat, dan sebagainya.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru  

menunjukkan kesungguhan dengan:  

(1) Pandangan mata dan ekspresi wajah.  

(2) Nada suara pada bagian pelajaran penting.  

(3) Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang 

dikerjakan.  

(4) 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 

Indikator   : 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan serasi.  

Penjelasan  : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal- hal 

yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi kesulitan.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
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Skala 

Penilaian 

Penjelasan *) 2 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Tidak memberi perhatian terhadap masalah-

masalah 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap  

siswa yang membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada siswa yang  

membutuhkan. 

Mendorong siswa untuk memecahkan  

masalahnya sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu  

temannya yang membutuhkan 

*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami  

kesulitan.  

Indikator  : 4.4 Membantu siswa 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:  

(1) Menghargai perbedaan individual setiap siswa.  

(2) Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong).  

(3) Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan 

dalam belajar atau membantu siswa yang lambat belajar.  

(4) Mendorong kerja sama antar 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 
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Indikator   : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan diri.  

Penjelasan   : Indikator ini mengacu kepada usaha 

guru membantu siswa  

menumbuhkan rasa percaya diri.  

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan 

deskriptor berikut:  

(1) Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri.  

(2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan 

tentang pendapatnya.  

(3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin.  

(4) Memberi pujian kepada siswa yang berhasil 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 

 

3. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu.  

1) Kepatuhan guru dalam menerapkan langkah- langkah dalam  pembelajaran 

ICM 

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 

2) Media/alat peraga yang dipergunakan memperjelas konsep 
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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 

3) Membimbing siswa menemukan konsep bahasa Jawa melalui pencarian kartu 

pasangan  

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Pembelajaran berlangsung melalui ceramah 

tanpa diikuti pembuktian oleh guru dan tidak 

melibatkan siswa aktif bertanya 

Pembelajaran berlangsung melalui ceramah 

yang diikuti pembuktian oleh guru tanpa 

banyak melibatkan siswa aktif bertanya (hanya 

mencatat) 

Pembelajaran berlangsung melalui ceramah 

yang diikuti dengan pembuktian oleh siswa 

serta melibatkan keaktifan siswa 

Pembelajaran berlangsung dengan kegiatan 

pencarian kartu pasangan yang melibatkan 

keaktifan siswa 

Pembelajaran berlangung dengan kegiatan  

pemecahan konsep melalui pencarian kartu 

pasangan kemudian 

siswa membuat 

kesimpulan dengan 

bimbingan guru 

4) Menerapkan konsep bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

Guru tidak memberi contoh penerapan konsep 

Guru memberi contoh penerapan konsep 

Guru mendorong siswa memberi contoh 

penerapan konsep 

Satu atau dua orang siswa membei contoh 

penerapan konsep 

Lebih dari dua siswa memberi contoh 

penerapan konsep 

5) Menampilkan penguasaan bahasa Jawa 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilai berikut. 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Tidak mengajarkan materi yang diajarkan 

Sebagian besar materi yang diajarkan 

salah/tidak tepat 

Sebagian kecil materi yang diajarkan 

salah/tidak tepat 

Sebagian besar materi yang diajarkan 

benar/tepat 

Seluruh materi yang diajarkan benar/tepat 

 

6.1 Mengaitkan keterlibatan siswa melalui pengalaman belajar dengan berbagai 

kegiatan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

(1) Siswa melakukan pencarian kartu pasangan dari kartu yang diperolehnya  

(2) Siswa menjawab pertanyaan darisoal yang dibacakan oleh pasangan 

yang lain  

(3) Siswa aktif mengemukakan gagasannya, baik individu maupun 

kelompok pasangannya siswa aktif mengajukan pertanyaankepada guru 

maupun kepada teman sekelasnya 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu 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 

6) Guru lebih berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran 

(1) Mengarahkan siswa untuk kemampuan bekerjasama  

(2) Mengarahkan siswa dalam mengemukakan pendapat  

(3) Mengarahkan siswa untuk berpikir kritis  

(4) Mengarahkan siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam belajar 

kelompok berpasangan  

(5) Menanamkan sikap disiplin dalam mengerjakan tugas bersama kelompok 

pasangannya 



145 

 

 

 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak 

Deskriptor 1 dan 2 tampak  

Deskriptor 1, 2, dan 3 tampak 

Deskriptor 1, 2, 3, dan 4 tampak 

Deskriptor 1, 2, 3, 4, dan 5 tampak 

 

7) Guru memberi bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan  

dalam mencari kartu pasangannya  

(1) Memberi motivasi terhadap siswa yang mengalami kesulitan dalam 

mencari kartu pasangannya  

(2) Memberi respon positif kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

mencari kartu pasangannya  

(3) Mendorong siswa agar berani bertanya kepada guru maupun teman 

sekelasnya jka mengalami kesulitan dalam mencari kartu pasangannya  

(4) Mendorong kerjasama antara siswa yang mengalami kesulitan dengan 

teman sekelasnya 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak 

Deskriptor 1 tampak  

Deskriptor 1 atau 2 tampak 

Deskriptor 1 dan 2 tampak 

Deskriptor 1, 2, 3 dan 4 tampak 

 

4. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

Indikator  : 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran.  

Penjelasan  : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai 

berikut. 
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Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

Tidak melakukan penilaian selama proses  

pembelajaran. 

Mengajukan pertanyaan atau memberikan  

tugas kepada siswa 

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 melakukan penilaian akhir 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai  

dengan tujuan. 

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan  

tujuan. 

Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan  

tujuan. 

Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

 

5. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

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:  
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a. Pembelajaran lancar.  

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana.  

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian.  

d. Mengarah kepada 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 satu 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 Jawa lisan.  

Penjelasan   : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

(1) Ucapan jelas dan mudah dimengerti.  

(2) Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat).  

(3) Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata 

daerah atau asing).  

(4) Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Indikator   : 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa.  

Penjelasan   : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan berbahasa, 

agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Jawa secara baik dan 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 
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Rasa peka dapat ditunjukkan dengan berbagai cara seperti menegur, 

menyurh memperbaiki, atau menanyakan kembali. 

 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Membiarkan siswa melakukan kesalahan 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam 

berbahasa tanpa memperbaiki.  

Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa  

siswa.  

Meminta siswa lain menemukan dan 

memperbaiki kesalahan berbahasa temannya  

dengan menuntun.  

Mengarahkan siswa menemukan dan 

memperbaiki kesalahan berbahasa sendiri 

*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan  

kesalahan berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai  

maksimal (fisik, gaya mengajar, dan ketegasan).  

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:  

1) Berbusana rapi dan sopan.  

2) Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang 

bersangkutan.  

3) Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat).  

4) 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 



 

 

 

1
4
9
 

Lampiran 6 

PENGEMBANGAN SILABUS 

Sekolah   : SDN 1 Sijeruk 

Kelas  : III 

Semester  : 1 

Mata Pelajaran   : Bahasa Jawa 

Standar Kompetensi  :  Mendengarkan 

1. Memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang dilisankan. 

Kompetensi Dasar  : 1.3. Mendengarkan cerita tokoh wayang 

Materi 

Pokok/Pembelaja

aran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Teks cerita 

w

a

y

a

n

g

 

P

 Mendengarkan 

guru/teman yang 

membacakan cerita 

wayang 

 Menentukan watak 

tokoh wayang 

dalam cerita 

 Menyebutkan 

nama-nama 

 Menjawab 

pertanyaaan 

tentang sifat 

tokoh-tokoh 

wayang 

Pandhawa 

 Menceritaka

n watak/sifat 

tokoh 

1) Tes 

lisan 

2) Tes 

tertuli

s 

1. Pilihan 

Ganda 

2. Isian 

1. Satria 

ing 

Bumiret

awu 

yaiku .... 

2.  Putrane 

dewi 

kunti 

yaiku 

2 x 35 

(

2

x

 

p

e

r

t

 51 

Karakter 

Tokoh 

Wayang 

 Mengena

l Tokoh 

Pewayan

gan  



 

 

 

1
5
0
 

a

n

d

h

a

w

a 

Pandhawa 

berdasarkan 

gambar. 

Pandhawa ...., ...., 

lan .... 

e

m

u

a

n

) 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus 1 

 

Sekolah : SDN 1 Sijeruk 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : III/1 

Pokok Bahasan : Karakteristik Wayang Pandhawa 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Pelaksanaan   : 

A. Standar Kompetensi : 

1. Memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang 

dilisankan. 

B. Kompetensi Dasar : 

1.3. Mendengarkan cerita tokoh wayang 

C. Indikator : 

 Menjawab pertanyaaan tentang sifat tokoh-tokoh wayang Pandhawa 

 Menceritakan watak/sifat tokoh Pandhawa 

D. Tujuan Pembelajaran : 

1. Setelah mendengarkan cerita tokoh wayang Pandhawa, siswa dapat 

mengenal watak/sifat tokoh Pandhawa. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 

sifat/watak wayang tokoh Pandhawa. 

3. Setelah siswa mengenal wayang tokoh Pandhawa, siswa dapat 

menceritakan tokoh wayang Pandhawa dengan bahasanya sendiri. 

E. Materi Pembelajaran  

Cerita wayang Pandhawa 

F. Metode  

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Demonstrasi 
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4. Pemberian Tugas 

5. Diskusi Kelompok 

G. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran Index Card Match 

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a) Berdoa, mengisi daftar hadir siswa, mempersiapkan materi ajar, 

model, dan media. 

b) Guru mengkondisikan kelas dan memperingatkan cara duduk yang 

baik ketika menulis dan membaca. 

c) Apresepsi dan motivasi: guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

Guru menampilkan gambar wayang tokoh Pandhawa. Guru 

menanyakan tentang media gambar tersebut. Guru memberikan 

stimulus berupa kata-kata yang berkaitan dengan media gambar 

tersebut. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a) Eksplorasi 

1) Guru bertanya tentang tokoh-tokoh yang ada dicerita 

pewayangan Mahabharata. 

2) Siswa diminta menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita 

pewayangan Mahabharata diantaranya wayang tokoh 

Pandhawa. 

3) Guru meminta siswa untuk membacakan teks cerita wayang 

Pandhawa secara bergantian. 

b) Elaborasi 

Dalam kegiatan ini, guru menerapkan model pembelajaran Index 

Card Match dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Guru menyiapkan kartu soal dan jawaban yang jumlahnya 

sesuai dengan jumlah siswa yang berada di kelas tersebut 

(terdapat 27 kartu) 

2) Guru memberikan penjelasan kepada siswa: 
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 Kartu yang berwarna merah merupakan kartu soal dan kartu 

yang berwarna kuning merupakan kartu jawaban. 

 Siswa harus mencari atau mencocokkan kartu yang 

dipegangnya dengan kartu dari siswa lainnya. (waktu 

pencarian selama 2 menit). 

3) Guru membagikan kartu index (kartu soal dan jawaban) kepada 

setiap siswa. 

4) Siswa melakukan pencarian kartu setelah guru menghitung 

pada hitungan ketiga. 

5) Setelah siswa menemukan pasangannya, siswa duduk 

berdampingan dengan pasangannya dan tidak memberitahu 

materi yang mereka dapatkan kepada pasangan lainnya. 

6) Setiap pasangan secara bergantian membacakan soal beserta 

jawabannya. Pasanagan yang memperhatikan dan memberikan 

tanggapan apakah pasangan itu cocok atau tidak . 

7) Guru memberikan Lembar soal evaluasi. 

8) Siswa mengerjakan lembar soal evaluasi secara individu. 

9) Guru dan siswa membahas lembar soal evaluasi. 

c) Konfirmasi 

1) Guru mengklarifikasi hasil kerja siswa. 

2) Guru bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

3) Guru bersama siswa bertanya jawab membetulkan 

kesalahpahaman siswa. 

3. Penutup (20 menit) 

1) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pelajaran 

2) Siswa mengerjakan tes akhir  

3) Guru memeriksa dan menganalisis hasil tes akhir  

4) Guru memberikan tindak lanjut 

5) Guru menutup pelajaran. 

I. Alat dan Sumber Belajar 
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A. Alat: 

Kartu kata. 

B. Sumber: 

Juli Wiwin. 2013. Kurawa lan Pandhawa. Online Available at 

http://legilegigulajawa.blogspot.com/2013/06/cerita-wayang-kurawa-

lan-Pandhawa.html (diakses pada 05/02/2015)  

J. Penilaian 

1. Prosedur : penilaian proses dan tes akhir 

2. Jenis penilaian 

a. Penilaian proses : pengamatan guru terhadap aktivitas belajar 

siswa. 

b. Penilaian hasil : tes akhir 

3. Bentuk Tes  : Isian 

4. Alat Tes  : soal evaluasi 

5. Skor Penilaian 

NA =  

Keterangan: 

NA = Nilai akhir 

Sp   = Skor Perolehan 

SM  = Skor Maksimal 

 

        

       

http://legilegigulajawa.blogspot.com/2013/06/cerita-wayang-kurawa-lan-pandhawa.html
http://legilegigulajawa.blogspot.com/2013/06/cerita-wayang-kurawa-lan-pandhawa.html
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Lampiran 8 

KISI-KISI TES FORMATIF I 

Sekolah   : SD Negeri 1 Sijeruk 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/ semester : III/1 

Materi Pokok : Wayang tokoh Pandhawa 

Standar Kompetensi  :  Memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak   yang dilisankan. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Soal Bentuk 

Soal 

Ranah  Nomor 

Soal 

Tingkat kesukaran soal 

Mudah Sedang Sulit 

Mendengarkan 

cerita tokoh 

wayang. 

Cerita 

Puntade

wa dan 

Werkud

ara 

Siswa dapat menyebutkan tentang 

karakter tokoh Puntadewa 

Pilihan 

g

a

n

d

a 

C1 1 √   

Siswa dapat menyebutkan tentang 

karakter tokoh Werkudara 

Pilihan 

g

a

n

d

a 

C1 2 √   

Siswa dapat menyebutkan tentang nama 

lain dalam cerita wayang  

Pilihan 

g

a

n

C1 3 √   



 
 

 

1
5
6
 

d

a 

Diberikan gambar contoh wayang, siswa 

dapat membedakan wayang tokoh 

Pandhawa 

Pilihan 

g

a

n

d

a 

C2 4  √  

Siswa dapat menyebutkan nama lain dari 

Puntadewa 

Pilihan 

g

a

n

d

a 

C2 5  √  

Siswa dapat menyebutkan nama lain dari 

Werkudara 

Pilihan 

g

a

n

d

a 

C2 6  √  

Siswa dapat menyebutkan hikmah dari 

cerita Puntadewa lan Werkudara 

Pilihan 

g

a

n

d

a 

C3 7   √ 

Siswa dapat menyebutkan senjata 

andalan dari Werkudara 

Pilihan 

g

C1 8 √   



 
 

 

1
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a

n

d

a 

Siswa dapat menyebutkan senjata 

andalan dari Puntadewa 

Pilihan 

g

a

n

d

a 

C1 9 √   

Cerita 

Pandha

wa lan 

Kura 

Siswa dapat menyebutkan musuh 

Pandhawa dalam perang Barathayuda 

Pilihan 

g

a

n

d

a

  

C2 10  √  

Siswa dapat menyebutkan penyebab 

terjadinya perang Barathayuda 

Pilihan 

g

a

n

d

a 

C3 11   √ 

Siswa dapat mengambil kesimpulan dari 

perang Barathayuda 

Pilihan 

g

a

n

d

C3 12   √ 
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a 

Siswa dapat mengidentifikasi sifat dari 

Sata Kurawa 

Pilihan 

g

a

n

d

a 

C1 13 √   

Siswa dapat menyebutkan putra dari 

Pandudewanata 

Pilihan 

g

a

n

d

a 

C1 14 √   

Siswa dapat menyebutkan putra dari 

Pandudewanata 

dan Dewi Madrim 

Pilihan 

g

a

n

d

a 

C1 15 √   

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Soal 

Indiikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitir 

Nomor 

soal 

Tingkat kesukaran soal 

Mudah Sedang Sulit 

Mendengarkan 

cerita tokoh 

wayang. 

Cerita 

Puntade

wa lan 

Werkud

ara 

Siswa dapat Menyebutkan sifat dari 

Puntadewa dan Werkudara 

Esai C2 16  √  

Siswa dapat menyebutkan amanat cerita 

Puntadewa dan Werkudara 

Esai C3 17   √ 

Cerita 

Pandha

Siswa dapat menyebutkan tokoh utama yang 

berada pada perang Brathayuda 

Esai C2 18  √  
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 wa lan 

kurawa 

Cerita 

Puntade

wa lan 

Werkud

ara 

Siswa dapat menyebutkan senjata andalan 

dari Werkudara 

Esai C2 19  √  

Cerita 

Pandha

wa lan 

Kurawa 

Siswa dapat menyebutkan tokoh lain dalam 

cerita Pandhawa lan Kurawa 

Esai C2 20  √  
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Lampiran 9 

MATERI 

KURAWA LAN PANDHAWA 

Raden Dhestarastha iku putrane Begawan Abiyasa. Duwe adi loro aran 

Raden Pandudewanata lan Raden Yama Widura.Raden Dhestarastra krama karo 

dewi Gendari. Kagungan putra cacahe satus, ing antarane Duryudana, dursasana, 

dursilawati, Durmuka, Durmaganti,Citraksa, Citraksi, Kartamarma lan isih akeh 

meneh. 

Gandheng cacah satus mula diarani Sata Kurawa. Bala kurawa iku racake 

duwe watak dengki, srei, jail, methakil, daksiya sapadha-padha. Sing diagungake 

tumindak dursila. Gandheng Raden Destharastra kuwi wuta sing dadi ratu ana 

Ngastina Raden Pandhudewanata. 

Raden Pandudewanata krama karo Dewi Kunthi lan Dewi Madrim. Putrane 

cacahe lima yaiku: Puntadewa utawa Yudistira ratu ing Ngamarta, Werkudara utawa 

Bratasena satriya ing Jodipati,sing panengah Janaka uga aran Arjuna satriya ing 

Madukara. Dene sing waruju kembar aran Nakula karo Sadewa. Nakula satriya ing 

Sawojajar lan Sadewa satriya ing Bumi Retawu. Putrane Raden Pandudewanata 

diarani Pandhawa amarga cacahe lima. 

Pandhawa lan Kurawa duwe guru yaiku Begawan Durna saka padepokan 

Sokalima. Sadurunge Prabu Pandhudewanata seda meling karo Raden Destharastra 

supaya Ngastina besuk dipasrahake Pandhawa yen wis pada gedhe. Nanging Raden 

Destharastra mblenjani janji. Kraton dipasrahake marang raden Duryudana putrane 

sing gedhe dewe. 

Pandhawa ora narimakake banjur njaluk baline kraton Ngastina. Prabu 

Duryudana sak sedulur cukeng ora gelem masrahake. Gandheng Kurawa kenceng 

ora gelem diajak apik-apikan, wusanane kapeksa Pandhawa ngrebut Kraton Ngastina 

sarana perang. Perange Kurawa lan Pandhawa mau diarani perang Barathayuda. 
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MATERI 

Puntadewa lan Werkudara 

Pandhawa iku cacahe ana lima, mula terus diarani Pandhawa Lima. 

Puntadewa ya Yudhistira minangka putra pambayun, watak ambeg darma, jujur, 

sabar,sergep, bekti kaliyan tiyang sepuh lan nrima ing pandum sarta adoh ing hawa 

kamurkan. Raden Puntadewa iku peparab liyane Yudhistira, Dwijakangka, 

Gunatalikrama, Darmakusuma, kratone manggon ing Ngamarta utawa Indraprasta. 

Panjenengane kagungan garwa Dewi Drupadi putra putrine Raden Drupada, ratu ing 

Negara Cempala utawa Pancala. Awak-awake kuning gumiring, dedeg lencir, 

ukuranipun tanggung. Pasuryanipun bagus ules pethak mratandhani sucining manah. 

Puntadewa kagungan ajian Jamus Kalimasada.  

Werkudara iku putrane Prabu Pandhu Dewanata Ian Dewi Kunthi sing angka 

loro. Werkudara iku titisane Bathara Bayu. Awit putra angka loro, mula Werkudara 

uga sinebut putra panenggaking Pandhawa. Sesebutan liyane Bratasena, Bimasena, 

Haryasena, Bayusiwi, Jagal Abilawa, Kusumadilaga, Jayalaga. Kastriyane ing 

Jodhipati utawa Tunggul Pamenang. Garwane telu aran Dewi Nagagini, Dewi 

Arimbi, Ian Dewi Urangayu. Karo Dewi Nagagini, Raden Werkudara duwe pusaka 

aran Kuku Pancanaka, Gada Rujakpala, Ian Gada Lambita¬muka.  

Aji-ajine Bandung Bandawasa, Ungkal bener, Blabag Pengantol-antol, Bayu 

Bajra. Sanajan mangkono Werkudara duwe watak setya tuhu marang guru, bekti 

marang ibu, teguh ing janji, bela bebener, mbrastha angkara, dhemen tetulung, tresna 

marang kadang, adil. Watak setya marang guru, dituduhake nalika dheweke diutus 

dening gurune Pendhita Durna goleh banyu Perwitasari ing tengah alas ing telenging 

segara. Kang sajatine Werkudara dialap patine, dijlomprongake. Nanging amarga 
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setya bekti marang guru. Werkudara malah antuk nugraha, bisa ketemu marang guru 

sejati (Dewa Ruci), kang mahanani Werkudara bisa pinter tanpa guru maneh 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

1.  

 

 

 Kartu soal berwarna merah dan kartu jawaban berwarna kuning. 

2. Gambar wayang tokoh Pandhawa 

  

Puntadewa    Werkudara 

   

Janaka/Arjuna      Nakula dan Sadewa
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Lampiran 10 

SOAL TES FORMATIF I 

A. Pilihen wangsulan kang trep banjur wenehana tandha ping ing aksara 

kang mbok anggep bener! 

1. Puntadewa duweni watak yaiku…. 

a. Bekti marang tiyang sepuh, sabar, lan jujur 

b. Jujur, angkara murka, sergep 

c. Sergep, ora bekti marang tiyang sepuh, lamis 

2. Werkudara duweni watak yaiku…. 

a. Ora tau nepati janji, bela bebener 

b. Nglawan marang ibu, tuhu marang guru 

c. Mbrastha angkara, dhemen tetulung 

3. Tokoh kang ana ing crita Puntadewa lan Werkudara yaiku…. 

a. Dewi Drupadi, Dewa Ruci, Prabu Pandhu Dewanata 

b. Dewi Madrim, Anoman, Raden Rama 

c. Dewi Kunti, Dewi Utari, Abimanyu 

4.          
(1)                       (2)   (3) 

Saka gambar telu iki, gambar wayang Puntadewa yaiku nomer…. 

a. 2 

b. 1 

c. 3 

5. Asma liyane Puntadewa yaiku…. 

a. Yudhistira, Janaka, Bratasena 

b. Dwijakangka, Darmakusuma,Yudhisti 

c. Bimasena, Permadi, Antasena 
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6. Asma liyane Werkudara yaiku…. 

a. Yudistira, Dwijakangka, Darmakusuma 

b. Permadi, Antasena, Janaka 

c. Bimasena, Bratasena, Bayusiwi 

7. Pesen kang ana ing crita Puntadewa lan Werkudara yaiku…. 

a. Dadi menungsa kudu tumindak ala 

b. Ora perlu bekti marang tiyang sepuh utawa guru 

c. Dadi menungsa kudu tumindak becik lan kudu bekthi marang tiyang 

sepuh supados mboten dadi durhaka. 

8. Aran pusakane Werkudara yaiku…. 

a. Kuku Pancanaka, Gada Rujakpala 

b. Ajian Jamus Kalimasada 

c. Panah Pasopati, keris Kalamadah 

9. Aran ajiane Puntadewa yaiku…. 

a. Ajian Bandung Bandawasa 

b. Ajian Jamus Kalimasada 

c. Ajian Ungkal Bener 

10. Musuhe Pandhawa ing perang Barathayuda yaiku…. 

a. Anoman 

b. Bala Kurawa 

c. Baladewa  

11. Punika sebabe perang Barathayuda yaiku…. 

a. Pandhawa arep ngrebut kerajaan ngastina kang dicekel marang 

Kurawa 

b. Pandhawa arep musnahake Kurawa 

c. Kurawa ora nrima diece Pandhawa 

12. Pesen kang ana ing crita perang Barathayuda yaiku…. 

a. Kudu bakthi marang gurune ben diparingi ajian sakti 

b. Kudu bakhti marang wong tuane ben ora dadi anak durhaka 

c. Aja ngedhe-gedheke angkara murka yen tasih isa dirembug apik-apik. 

13. Watake saka Sata Kurawa yaiku…. 
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a. Seneng tumindak dursila, methakil, dengki 

b. Seneng tetulung, jail, sabar 

c. Jujur, dengki, bakthi marang gurune. 

14. Putrane Prabu Pandhu Dewanata yaiku…. 

a. Dursasana, Duryudana, Dursilawati, Cutraksa, Citraksi 

b. Antareja, Gathotkaca, Antasena, Abimanyu, Wibisana 

c. Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa 

15. Putrane Prabu Pandhu Dewanata saha Dewi Madrim yaiku…. 

a. Werkudara lan Janaka 

b. Nakula lan Sadewa 

c. Citraksa lan Citraksi 

B. Wangsulana titik-titik ing ngisor iki! 

16. Watak Puntadewa lan Werkudara yaiku…. 

17. Pesen kang ana ing crita Puntadewa lan Werkudara yaiku… 

18. Tokoh utama ing perang Barathayuda yaiku…. 

19. Arane aji-ajiane Werkudara yaiku…. 

20. Sapa wae tokoh kang ana ing crita Pandhawa lan Kurawa yaiku…. 
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Lampiran 11 

Kunci Jawaban 

A. 

1. A  6. C  11. A 

2. C  7. C  12. C 

3. A  8. A  13. A 

4. A  9. B  14. C 

5. B  10. B  15. B 

B. 

16. Sabar, jujur, adil, patuh marang tiyang sepuh. 

17. Dadi menungsa kudu tumindak becik lan kudu bekti marang tiyang sepuh 

supados mboten dadi durhaka. 

18. Pandhawa lan Kurawa 

19. Aji-ajine Bandung Bandawasa, Ungkal bener, Blabag Pengantol-antol, Bayu 

Bajra. 

20. Pandhawa, Kurawa, Pabru Pandu Dewanata, Dewi Kunthi, Dewi Madrim. 

 

 

 

 

Penilaian  

NA =  
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Lampiran 12  

DAFTAR HADIR SISWA KELAS III 

SIKLUS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor 
Nama siswa Kehadiran Keterangan Urut  Induk  

1 2771 M. Febriyan √  

2 2823 M. Yusuf √  

3 2802 Novian R √  

4 2811 Ardinta Eka I √  

5 2820 M. Darul S √  

6 2821 M. Ariful H √  

7 2828 Vania A √  

8 2829 Achmad Ivan √  

9 2832 Alan N A √  

10 2833 Andhika Dwi √  

11 2834 Andika Alistian √  

12 2835 Andreas Aditiar √  

13 2836 Angga Restu √  

14 2837 Arifatul Atliyah √  

15 2838 Aulia Diah √  

16 2841 Feny Nur √  

17 2842 Fikri A √  

18 2844 Luthfi R √  

19 2845 M. Hafidz Ekka √  

20 2846 Meilia T - Sakit 

21 2850 Puput R √  

22 2851 Putri Soleha √  

23 2852 Qori‟atur R √  

24 2854 Rekhan A √  

25 2855 Shinta K √  

26 2859 Bonggo Ageng √  

27 2887 Latifatur R √  



 

 

  

1
6
9
 

Lampiran 13 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa  

Siklus I 



 

 

  

1
7
0
 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai Jumlah 

S

k

o

r 

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 M. Febriyan  √   √    √    √    √    √     √   9 32 

2 M. Yusuf  √   √    √     √   √    √     √   10 36 

3 Novian R  √   √     √    √   √    √      √  12 43 

4 Ardinta Eka I  √   √     √    √   √    √      √  12 43 

5 M. Darul S   √    √     √    √   √  √      √  20 71 

6 M. Ariful H    √   √     √    √  √   √      √  21 75 

7 Vania A   √   √     √     √   √    √     √ 22 79 

8 Achmad Ivan  √   √      √    √    √   √    √   16 57 

9 Alan N A  √    √   √    √    √    √     √   10 36 

10 Andhika Dwi    √    √    √    √   √    √     √ 26 93 

11 Andika Alistian  √   √    √     √    √   √     √   11 39 

12 Andreas Aditiar  √    √     √    √   √     √    √  18 64 

13 Angga Restu   √   √     √    √   √    √     √  18 64 

14 Arifatul Atliyah   √    √     √    √   √    √    √  23 82 

15 Aulia Diah   √   √      √    √   √    √    √  22 79 

16 Feny Nur    √    √    √    √   √    √     √ 26 93 

17 Fikri A  √   √    √     √   √    √     √   10 36 

18 Luthfi R  √    √    √     √  √    √     √   12 46 

19 M. Hafidz Ekka   √   √     √    √  √     √    √   17 61 

20 Meilia T                               

21 Puput R    √    √    √    √      √      √ 24 86 

22 Putri Soleha    √    √    √     √     √     √  24 86 

23 Qori‟atur R  √    √    √     √      √     √   12 43 

24 Rekhan A    √    √    √     √      √     √ 26 93 

25 Shinta K    √   √     √    √      √      √ 23 82 

26 Bonggo Ageng   √    √    √     √     √       √ 18 64 



 

 

  

1
7
1
 

 

Keterangan: 

A = Keantuasiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. 

B = Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran. 

C = Usaha dan kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu pertanyaan dan kartu jawaban. 

D = Ketepatan hasil antara kartu pertanyaan dan kartu jawaban. 

E = Kemampuan siswa dalam memaparkan hasil pencocokan kartunya. 

F = Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

G = Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

 

27 Latifatur R   √    √     √   √      √       √ 19 68 

Jumlah Nilai 1651 

Rata-rata 58,96% 

Persentase 63,46 
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Lampiran 14 

REKAPITULASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

No 

Rentang 

S

k

o

r 

F ∑ % 

Persentase Keaktifan 

S

i

s

w

a 

1 25-28 3 78 11,53 

PK =   

 

= 63,46% 

2 21-24 7 159 26,92 

3 17-20 6 110 23,07 

4 13-16 2 29 7,69 

5 9-12 8 86 30,77 

Jumlah 26 462 100 
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Lampiran 15 

HASIL TES FORMATIF  

SIKLUS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No 

 
Nama siswa Nilai 

Keterangan 

Tuntas Tidak Tuntas 

1 M. Febriyan 43  √ 

2 M. Yusuf 46  √ 

3 Novian R 46  √ 

4 Ardinta Eka I 43  √ 

5 M. Darul S 58  √ 

6 M. Ariful H 91 √  

7 Vania A 69 √  

8 Achmad Ivan 40  √ 

9 Alan N A 46  √ 

10 Andhika Dwi 94 √  

11 Andika Alistian 46  √ 

12 Andreas Aditiar 46  √ 

13 Angga Restu 63  √ 

14 Arifatul Atliyah 74 √  

15 Aulia Diah 77 √  

16 Feny Nur 100 √  

17 Fikri A 43  √ 

18 Luthfi R 46  √ 

19 M. Hafidz Ekka 66 √  

20 Meilia T -   

21 Puput R 86 √  

22 Putri Soleha 86 √  

23 Qori‟atur R 46  √ 

24 Rekhan A 100 √  

25 Shinta K 66 √  

26 Bonggo Ageng 54  √ 

27 Latifatur R 51  √ 

Jumlah Nilai 1627 

Nilai Rata-rata 60,25 

Ketuntasan Klasikal (%) 46,15 
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Lampiran 16 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU I 

LEMBAR PENILAIAN 

SIKLUS I 

KEMAMPUAN MERENCANAKAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

PETUNJUK  

 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh 

guru/calon guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat 

dalam rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 1 2 3 4 5 

1.1  Menggunakan bahan perbaikan pembelajaran 

dengan kurikulum dan masalah yang diperbaiki. 

   √  

1.2  Merumuskan tujuan khusus/indikator perbaikan 

pembelajaran 

   √  

 Rata-rata butir 1 = A 4 

2. Mengembangkan dan memgorganisasikan 

materi, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

1 2 3 4 5 

2.1  Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran sesuai dengan ICM 

   √  

2.2  Menentukan dan mengembangkan media 

pembelajaran sesuai dengan ICM 

  √   

6.3 Memilih sumber belajar sesuai dengan ICM 

 

   √  

 Rata-rata butir 2 = B 3,3 

3. Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran 
1 2 3 4 5 

3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran ICM   √   

3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran ICM    √  

1. NAMA GURU  : 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI 1 SIJERUK 

3. MATA PELAJARAN  : BAHASA JAWA 

4. KELAS   : III 

5. TANGGAL  : 

6. WAKTU   : 2 X 35 MENIT 

7. OBSERVER  : 
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3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran    √  

3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa   √   

3.5  Menyiapkan pertanyaan    √  

3.6  Menyiapkan jawaban    √  

 Rata-rata butir 3 = C 3 

4. Merancang pengelolaan kelas 1 2 3 4 5 

4.1  Menentukan penataan latar pembelajaran yang 

sesuai dengan ICM 

  √   

4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa 

agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran ICM 

  √   

 Rata-rata butir 4 = D 3 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penelitian 
1 2 3 4 5 

5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian yang 

sesuai dengan ICM 

   √  

5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban    √  

 Rata-rata butir 5 = E 4 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 1 2 3 4 5 

6.1  Kebersihan dan kerapian    √  

6.2  Penggunaan bahasa tulis    √  

 Rata-ratabutir 6 = F 4 
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Lampiran 17 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN 

SIKLUS I 

KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

  

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang 

berlangsung.  

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa.  

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

penilaian di bawah ini.  

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus 

dalam pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan.  

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran 
1 2 3 4 5 

1.1  Menyiapkan alat, media, dan sumber 

belajar 

    √ 

1.2  Melaksanakan tugas harian kelas     √ 

 Rata-rata butir 1 = P 5 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 1 2 3 4 5 

2.1  Memulai kegiatan pembelajaran     √ 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan    √  

1. NAMA GURU  : 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI 1 SIJERUK 

3. MATA PELAJARAN  : BAHASA JAWA 

4. KELAS   : III 

5. TANGGAL  : 

6. WAKTU   : 2 X 35 MENIT 

7. OBSERVER  : 
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pembelajaran ICM yang sesuai dengan 

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, 

siswa, situasi, dan lingkungan 

    √ 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam   urutan yang logis 

   √  

2.5 Melakukan kegiatan pembelajaran secara 

individual, kelompok, atau klasikal 

    √ 

2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara 

efisien 

   √  

 Rata-rata butir 2 =Q 4,5 

3. Mengelola interaksi kelas 1 2 3 4 5 

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  Menetapkan penguasan materi 

pembelajaran 

    √ 

 Rata-rata butir 3 =R 4,6 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

1 2 3 4 5 

4.1 Menunjukan sikap ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar 

kepada siswa 

   √  

4.2  Menunjukkan kegairahan mengajar     √ 

4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi    √  
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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 = S 4,6 

5. Mendemonstrasikan kemampuan 

khusus dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa dengan model ICM 

1 2 3 4 5 

5.1 kepatuhan guru dalam menerapkan 

langkah-langkah dalam model 

pembelajaran ICM 

   √  

5.2 Media/alat peraga yang digunakan 

menjelaskan konsep 

    √ 

5.3 Membimbing siswa menemukan konsep 

Bahasa Jawa melalui kartu pasangan 

    √ 

5.4 Menerapkan konsep bahasa Jawa dalam 

kehidupan sehari-hari 

    √ 

5.5  Menampilkan penguasaan bahasa Jawa     √ 

5.6 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

pengalam belajar dengan berbagai 

kegiatan 

   √  

5.7 Guru lebih berperan sebagai fasilitator 

dalam kegiatan pembelajaran 

   √  

5.8 Guru memberikan bantuan kepada siswa 

yang mengalami kesulitan dalam mencari 

kartu pasangan 

    √ 

 Rata-rata butir 5 =T 4,5 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

hasil belajar 
1 2 3 4 5 

6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 

pembelajaran 

   √  
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6.2  Melaksanakan penilaian pada skhir 

pembelajaran 

    √ 

 Rata-rata butir 6 =U 4 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 1 2 3 4 5 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran   √   

7.2  Penggunaan bahasa Jawa tepat    √  

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa Jawa   √   

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran    √  

 Rata-rata butir 7 =V 3,5 
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Lampiran 18 

REKAPITULASI PEROLEHAN PERFORMANSI GURU 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek Penilaian Nilai Bobot Jumlah 

Kemampuan guru dalam 

menyusun RPP 
71 1 71 

Kemampuan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran 
87,7 2 175,4 

Jumlah 246,4 

Nilai Akhir 82,13 

Kategori AB 
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Lampiran 19 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus 2 

Sekolah  : SDN 01 Sijeruk 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : III/I 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Pelaksanaan  : 

B. Standar Kompetensi : 

1. Memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang 

dilisankan. 

C. Kompetensi Dasar : 

1.3. Mendengarkan cerita tokoh wayang 

D. Indikator : 

 Menjawab pertanyaaan tentang sifat tokoh-tokoh wayang Pandhawa 

 Menceritakan watak/sifat tokoh Pandhawa 

E. Tujuan Pembelajaran : 

2. Setelah mendengarkan cerita tokoh wayang Pandhawa, siswa dapat 

mengidentifikasi wayang tokoh Pandhawa. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 

karakteristik wayang tokoh Pandhawa. 

4. Setelah siswa mengenal wayang tokoh Pandhawa, siswa dapat 

memerankan tokoh wayang Pandhawa sesuai dengan pemahaman 

siswa. 

F. Materi Pembelajaran  

Cerita wayang Pandhawa 

G. Metode  

2. Ceramah 

3. Tanya Jawab 
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4. Demonstrasi 

5. Pemberian Tugas 

6. Diskusi Kelompok 

H. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran Index Card Match 

I. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

6. Kegiatan Awal (5 menit) 

a) Berdoa, mengisi daftar hadir siswa, mempersiapkan materi ajar, 

model, dan media. 

b) Guru mengkondisikan kelas dan memperingatkan cara duduk yang 

baik ketika menulis dan membaca. 

c) Apresepsi dengan melakukan tebak-tebakan seputar wayang tokoh 

Pandhawa. 

 Sapa aku? Aku satria ing Bumiretawu 

 Sapa aku? Aku sakti madraguna lan rupa ku paling ganteng. 

7. Kegiatan Inti (45 menit) 

b) Eksplorasi  

2) Guru mengulang materi pertemuan sebelumnya. 

3) Menjelaskan karakteristik wayang tokoh Arjuna. 

4) Siswa diminta membacakan teks cerita Arjuna secara 

bergantian 

c) Elaborasi  

Dalam kegiatan ini, guru menerapkan model pembelajaran Index 

Card Match yang telah dimodifikasi dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

2) Guru menyiapkan kartu yang jumlahnya sesuai dengan jumlah 

siswa yang berada di kelas 

3) Dari 27 kartu dibagi menjadi tiga kategori, yakni kartu kuning 

berisi watak/sifat dari masing-masing tokoh wayang, kartu biru 

berisi gambar dan nama dari tokoh wayang tersebut beserta, 
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kartu putih berisi pertanyaan mengenai sejarah singkat tokoh 

wayang. 

4) Siswa mencari kelompoknya yang terdiri dari tiga anak sesuai 

dengan kategorinya masing-masing. (waktu pencarian kartu 

selama 2 menit). 

5) Guru membagikan kartu kepada setiap siswa. 

6) Siswa mencari pasangan kartu setelah diberi aba-aba oleh guru. 

7) Setelah menemukannya, siswa duduk berdampingan dengan 

kelompoknya. 

8) Setiap kelompok maju kedepan untuk membacakan pertanyaan 

sedangkan kelompok yang lain menjawab pertanyaan. 

9) Bagi yang ingin menjawab mengangkat tangan dan kemudian 

menjawab, bagi  yang belum tepat jawabannya pertanyaan bisa 

dilempar kepada siswa lainnya. 

10) Bagi kelompok yang paling aktif mendapat reward dari guru. 

11) Guru memberikan lembar soal evaluasi. 

12) Siswa mengerjakan secara individu. 

13) Guru dan siswa membahas. 

d) Konfirmasi  

2) Guru mengklarifikasi hasil kerja siswa. 

3) Guru bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

8. Penutup (20 menit) 

1) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pelajaran. 

2) Siswa mengerjakan tes akhir. 

3) Guru memeriksa dan menganalisis hasil tes akhir. 

4) Guru memberikan tindak lanjut. 

5) Guru menutup pelajaran. 

J. Alat dan Sumber Belajar 

B. Alat: 

Kartu kata 
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C. Sumber:  

________. 2013. Arjuna. Online Available at 

http://jv.wikipedia.org/wiki/Arjuna (diakses pada 05/02/2015). 

________. 2013. Nakula. Online Available at 

http://jv.wikipedia.org/wiki/Nakula (diakses pada 05/02/2015). 

________. 2013. Sadewa. Online Available at 

http://jv.wikipedia.org/wiki/Sadewa (diakses pada 05/02/2015). 

K. Penilaian  

1. Prosedur : penilaian proses dan tes akhir 

2. Jenis penilaian 

b. Penilaian proses : pengamatan guru terhadap aktivitas belajar 

siswa. 

c. Penilaian hasil : tes formatif 

3. Bentuk tes : pilihan ganda dan isian  

4. Alat tes : soal evaluasi 

5. Skor penilaian  

NA =  

Keterangan: 

NA = Nilai akhir 

Sp   = Skor Perolehan 

SM  = Skor Maksimal 

 

    

http://jv.wikipedia.org/wiki/Arjuna
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Lampiran 20 

MATERI 

Arjuna 

Arjuna iku sawijining paraga sajroning wiracarita Mahabharata. Miturut 

crita padhalangan, Arjuna iku putra Prabu Pandhudéwanata, ratu Astina, 

klawan Dèwi Kunthi sing angka telu. Mula saka kuwi, Arjuna banjur sinebut 

satriya "Panengah Pandhawa". Sedhuluré nunggal rama lan ibu ana loro, 

yaiku Puntadéwa (Yudhistira) lan Werkudara (Bima). Déné, sedulur nunggal rama 

séjé ibu ana loro, yakuwi Nakula (Pinten) lan Sadewa (Tangsen). Arjuna niku 

titisane Bathara Indra lan satriya ing Madukara. 

 Dasanamane Arjuna iku Janaka, Kiritin, Parta, Permadi, Danajaya, 

Kumbalyali, Indratanaya, Margana. Arjuna kagungan watak ikang welas asih, 

seneng tetulung, nepati janji, lan kagungan sipat striya. Arjuna niku duweni 

pasuryan bagus lan awake cilik naning kuat. Garwane Arjuna prirang-pirang, 

mula putrane uga pirang-pirang turta bagus-bagus, umpamane dewi Sumbadra 

peputra Abimayu, dewi Larasati peputra Sumitra lan Brantalaras, dewi Srikandi 

lan sak panunggale. 

 Aji-ajine Palimunan, Tunggeng maya, Sepi angin, Mlayabumi, Sempali 

putri. Gamane Arjuna iku ana panah Pasopati, Pecut Kyai Pamuk, panah Harya 

Sangkali, Ali-ali Mustaka Ampat, Keris Pulanggeni, Sarotama. Ing Bharatayudha, 

Arjuna perang tandhing mungsuh Adipati Karna. Abot rasané ati, merga dhèwèké adu 

arep karo sedulur tuwa nunggal ibu séjé bapa. Nanging rasa mangu-mangu iki bisa 

diilangaké déning Prabu Bathara Kresna. Arjuna banjur maju ing palagan tandhing 

lawan seduluré sing diajeni. Wusanané Adipati Karna gugur ana sajroning paprangan. 

Ing perang bharatayuda uga, Arjuna kèlangan kabèh putra-putrané. Nanging 

putuné, Parikesit, dadi raja ing Astina. Sawisé perang, Arjuna pindhah dadi raja ing 

Buwanakeling, kang mauné dadi kratoné Jayadrata. Ing bubaran perang uga, kabèh 

bojoné dipatèni déning Aswatama. Uripé Arjuna rampung bareng karo Pandhawa 

liyané munggah menyang kahyangan laku liwat Himalaya. 

http://jv.wikipedia.org/wiki/Mahabharata
http://jv.wikipedia.org/wiki/Pandhu
http://jv.wikipedia.org/wiki/Kunthi
http://jv.wikipedia.org/wiki/Yudhistira
http://jv.wikipedia.org/wiki/Bima
http://jv.wikipedia.org/wiki/Nakula
http://jv.wikipedia.org/wiki/Sad%C3%A9wa
http://jv.wikipedia.org/wiki/Parikesit
http://jv.wikipedia.org/wiki/Astina
http://jv.wikipedia.org/wiki/Jayadrata
http://jv.wikipedia.org/wiki/Aswatama
http://jv.wikipedia.org/wiki/Himalaya


186 

 

  

MATERI 

Nakula lan Sadewa 

Nakula iku sawijining paraga Mahabharata. Ing pedhalangan, nalika isih 

enom Nakula nganggo jeneng Pinten. Satriya iki salah sijine Pandhawa lan nduwe 

kembaran kang jenenge Sadewa. Beda karo Yudhistira,Werkudara, lan Janaka, 

Nakula lan Sadewa iki lair seka Dewi Madrim. Nalika Pandhu palastra, Dewi 

Madrim bela pati lan kembar iki lair seka wetenge kang suwek dening keris. 

Raden Nakula kuwi satriya kembar kemanikan. Sedulur kembare aran 

Raden Sadewa iya Sahadewa. Sekarone putrane nata ing Astina, Prabu 

Pandhudewanata, lan mijil saka garwa Dewi Madrim. Ing Mahabharata, Nakula 

artine „‟bisa nguwasabi awake dhewe‟‟. Ing pedhalangan, nalika isih padha cilik-

cilik, Nakula kuwi arane Pinten, lan kembarane Sadewa aran Tangsen. Pinten iku 

sejatine jeneng tandhuran kang godhonge bisa kanggo obat.  Kaya jenenge, 

Nakula lan Sadewa lantip ing babagan obat-obatan amraga satriya sakloron kuwi 

titise dewa kembar, Bathara Aswi lan Aswin, dewane tabib. Satriya sakembaran 

iku klebu sedulur nunggal rama seje ibu yen karo Prabu Puntadewa, Werkudara 

lan Arjuna. Lan satriya lima kasebut kawentar kanthi aran Pandhawa. Kekarone 

setya lan bekti banget marang para kadhang sepuhe, senadyan seje ibu. Prabu 

Puntadewa, Werkudara, lan Arjuna mijil saka ibu Dewi Kunthi. 

 Nakula iku satriya kang manggon ing Sawojajar  lan Sadewa satriya kang 

manggon ing Bumiretawu. Watak lan pawakane Nakula lan Sadewa padha, jujur, 

setiya, welas asih, bisa njaga rahasia. Pawakane cilik naning kuat lan licah, 

pasuryane padha karo Bathara Aswin. Aji-ajine Nakula iku aji-aji Pranawajati, aji-

ajine Sadewa Mantra Pangruwatan, Purnamajadhi. 

 

 

 

 

http://jv.wikipedia.org/wiki/Mahabharata
http://jv.wikipedia.org/wiki/Pandhawa
http://jv.wikipedia.org/wiki/Sadewa
http://jv.wikipedia.org/wiki/Yudhistira
http://jv.wikipedia.org/wiki/Bima
http://jv.wikipedia.org/wiki/Arjuna
http://jv.wikipedia.org/wiki/Dewi_Madrim
http://jv.wikipedia.org/wiki/Pandhu
http://jv.wikipedia.org/wiki/Mahabharata
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MEDIA PEMBELAJARAN 

1)  

 

 Kartu berwarna biru berisi nama dan gambar, kartu berwarna 

kuning berisi pertanyaan sifat/watak dari tokoh wayang dan kartu 

berisi pertanyaan sejarah singkat dari tokoh wayang. 

2) Gambar wayang tokoh Pandhawa. 

 

  

  



 

 

  

1
8
8
 

Lampiran 21 

KISI-KISI TES FORMATIF II 

   

Sekolah  : SD Negeri 1 Sijeruk 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/ semester : III/1 

Materi Pokok : Wayang tokoh Pandhawa 

Standar Kompetensi :  Memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak   yang dilisankan. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Soal Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat kesukaran soal 

Mudah Sedang Sulit 

Mendengarkan 

cerita tokoh 

wayang. 

Cerita 

Nakula 

lan 

Sadewa 

Siswa dapat menyebutkan tentang 

karakter tokoh Nakula 

Pilihan 

ganda 

C1 1 √   

Siswa dapat menyebutkan tentang 

karakter tokoh Sadewa 

Pilihan 

ganda 

C1 2 √   

Siswa dapat menyebutkan tentang nama 

lain dalam cerita wayang  

Pilihan 

ganda 

C1 3 √   

Diberikan gambar contoh wayang, siswa 

dapat membedakan wayang tokoh 

Pandhawa 

Pilihan 

ganda 

C2 4  √  

Siswa dapat menyebutkan nama lain dari 

Nakula dan Sadewa 

Pilihan 

ganda 

C2 5  √  



 

 

  

1
8
9
 

Siswa dapat menyebutkan kelebihan dari 

Nakula dan Sadewa 

Pilihan 

ganda 

C2 6  √  

Siswa dapat menyebutkan hikmah dari 

cerita Nakula lan Sadewa 

Pilihan 

ganda 

C3 7   √ 

Siswa dapat menyebutkan senjata 

andalan dari Nakula 

Pilihan 

ganda 

C1 8 √   

Siswa dapat menyebutkan senjata 

andalan dari Sadewa 

Pilihan 

ganda 

C1 9 √   

Cerita 

Arjuna 

Siswa dapat menyebutkan nama lain dari 

Arjuna 

Pilihan 

ganda  

C2 10  √  

Siswa dapat mengidentifikasi tokoh 

Arjuna 

Pilihan 

ganda 

C2 11  √  

Siswa dapat mengambil kesimpulan dari 

cerita Arjuna 

Pilihan 

ganda 

C3 12   √ 

Siswa dapat mengidentifikasi sifat dari 

Arjuna 

Pilihan 

ganda 

C1 13 √   

Siswa dapat menyebutkan putra dari 

Arjuna 

Pilihan 

g

a

n

d

a 

C1 14 √   

Siswa dapat menyebutkan cucu dari 

tokoh Arjuna 

Pilihan 

ganda 

C1 15 √   



 

 

  

1
9
0
 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Soal 

Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitir 

Nomor 

soal 

Tingkat kesukaran soal 

Mudah Sedang Sulit 

Mendengarkan 

cerita tokoh 

wayang. 

Cerita 

Nakula 

lan 

Sadewa 

Siswa dapat mengidentifikasi tokoh 

Nakula dan Sadewa 

Esai C2 16  √  

Siswa dapat menyebutkan amanat cerita 

Nakula lan Sadewa 

Esai C3 17   √ 

Cerita 

Arjuna 

Siswa dapat menyebutkan amanat cerita 

Arjuna 

Esai C3 18   √ 

 Siswa dapat menyebutkan senjata 

andalan Arjuna 

Esai C2 19    

 Cerita 

Nakula 

lan 

Sadewa 

Siswa dapat menyebutkan keunggulan 

dari Nakula dan Sadewa 

Esai C2 20  √  
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Lampiran 22 

SOAL TES FORMATIF II 

A. Pilihen wangsulan kang trep banjur wenehana tandha ping ing aksara 

kang mbok anggep bener! 

1. Nakula kuwi satriya ing…. 

a. Ngastina 

b. Bumiretawu 

c. Sawojajar  

2. Sadewa iku satriya ing…. 

a. Bumiretawu 

b. Amartha 

c. Sawojajar 

3. Nakula lan Sadewa iku titisan sapa…. 

a. Bhatara Indra lan Bhatara Bayu 

b. Bhatara Aswi lan Bhatara Aswin 

c. Bhatara Brama lan Bharata Wisnu 

4.        
(2)                      (2)   (3) 

Saka gambar telu iki, gambar wayang  Nakula  yaiku nomer…. 

a. 2 

b. 1 

c. 3 

5. Asma liyane Nakula lan Sadewa yaiku…. 

a. Pinten lan Tangsen 

b. Tangsen lan Janaka 

c. Pinten lan Tripala 
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6. Nakula lan Sadewa iku kondang ing babagan…. 

a. Paperangan  

b. Strategi perang 

c. Obat-obatan 

7. Pesen kang ana ing crita Nakula lan Sadewa yaiku…. 

a. Bantu sapa wae sing butuh bantuan lan guyub marang sedulur dhewe 

b. Ora perlu bekti marang tiyang sepuh utawa guru 

c. Aja guyub marang sedulure dhewe 

8. Aran ajiane Nakula yaiku…. 

a. Ajian  Jamus Kalimasada 

b. Ajian Pranawajati 

c. Ajian Bandung Bandawasa 

9. Aran ajiane Sadewa yaiku…. 

a. Ajian Bandung Bandawasa 

b. Ajian Pranawajati 

c. Ajian Purnamajadhi 

10. Asma liyane saka Arjuna yaiku…. 

a. Janaka, Permadi, Danajaya 

b. Janaka, Bratasena, Werkudara 

c. Gathotkaca, Pinten, Bayusiwi 

11. Arjuna iku satriya ing…. 

a. Sawojajar 

b. Bumiretawu 

c. Madukara 

12. Pesen kang ana ing crita Arjuna yaiku…. 

a. Ngutamake watak sombong, angkara murka. 

b. Watak kestriya iku remen tetulung mbela kang lemah lan mboten 

sombong 

c. Dadi menungsa kudu mbelani angkara murka 

13. Watak kang diduweni Arjuna yaiku…. 



193 

 

  

a. Welas asih, sembrana, ora tau nepati janji 

b. Jahat, sombong, seneng tetulung 

c. Welas asih, sekti mandraguna, seneng telulung  

14. Sapa wae putrane Arjuna…. 

a. Gathotkaca, Antasena, Abimanyu 

b. Abimanyu, Sumitra lan Brantalaras 

c. Abimanyu, Antareja, Antasena 

15. Sapa putune Arjuna kang dadi raja ing Astina…. 

a. Parikesit 

b. Lesmana  

c. Antareja 

B. Wangsulana titik-titik ing ngisor iki! 

16. Watak Nakula lan Sadewa yaiku…. 

17. Pesen kang ana ing crita Nakula lan Sadewa yaiku… 

18. Pesen kang ana ing crita Arjuna yaiku… 

19. Sebutna 3 gamane Arjuna yaiku…. 

20. Nakula lan Sadewa kondang ing babagan…. 
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Lampiran 23 

Kunci Jawaban 

A. 

1. C  6. C  11. C 

2. A  7. A  12. B 

3. B  8. B  13. C 

4. A  9. C  14. B 

5. A  10. A  15. A 

B. 

16. Bekti marang tiyang sepuh, guyub kalih sedulur, seneng tetulung. 

17. Bantu sapa wae sing butuh bantuan lan guyub marang sedulur dhewe. 

18. Watak kestriya iku remen tetulung mbela kang lemah lan mboten sombong. 

19. Pasopati, Pecut Kyai Pamuk, panah Harya Sangkali, Ali-ali Mustaka Ampat, 

KerisPulanggeni, Sarotama. 

20. Obat-obatan.  

 

 

 

 

 

 

  

Penilaian  

NA=  
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Lampiran 24  

DAFTAR HADIR SISWA KELAS III 

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No  Nama Siswa Kehadiran Keterangan 

1 M. Febriyan √  

2 M. Yusuf √  

3 Novian R √  

4 Ardinta Eka I √  

5 M. Darul S √  

6 M. Ariful H √  

7 Vania A √  

8 Achmad Ivan √  

9 Alan N A √  

10 Andhika Dwi √  

11 Andika Alistian √  

12 Andreas Aditiar √  

13 Angga Restu √  

14 Arifatul Atliyah √  

15 Aulia Diah √  

16 Feny Nur √  

17 Fikri A √  

18 Luthfi R √  

19 M. Hafidz Ekka √  

20 Meilia T √  

21 Puput R √  

22 Putri Soleha √  

23 Qori‟atur R √  

24 Rekhan A √  

25 Shinta K √  

26 Bonggo Ageng √  

27 Latifatur R √  



 

 

  

1
9
6
 

Lampiran 25 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa  

Siklus II 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai Jumlah 

S

k

o

r 

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 M. Febriyan   √  √     √    √    √   √     √   13 46 

2 M. Yusuf   √  √     √    √    √    √    √   14 50 

3 Novian R   √  √     √      √    √  √    √   18 64 

4 Ardinta Eka I   √  √     √     √    √   √     √  18 64 

5 M. Darul S    √ √      √     √   √    √     √ 25 86 

6 M. Ariful H    √  √      √    √    √    √    √ 26 92 

7 Vania A    √  √      √    √    √    √    √ 26 92 

8 Achmad Ivan    √ √       √   √   √      √   √  22 78 

9 Alan N A   √   √    √    √    √    √    √   14 50 

10 Andhika Dwi    √ √       √    √    √    √    √ 28 100 

11 Andika Alistian   √     √ √     √     √    √  √    14 50 

12 Andreas Aditiar   √  √     √     √    √    √    √  18 64 

13 Angga Restu    √ √      √     √    √    √   √  22 78 

14 Arifatul Atliyah    √ √       √   √     √   √     √ 26 92 

15 Aulia Diah    √    √    √    √   √    √    √  23 82 

16 Feny Nur    √  √      √    √    √    √    √ 28 100 

17 Fikri A   √     √   √    √    √   √    √   16 57 

18 Luthfi R    √  √     √    √     √   √   √   20 71 

19 M. Hafidz Ekka   √   √    √    √     √    √   √   16 57 

20 Meilia T    √  √     √    √     √   √    √  19 68 

21 Puput R    √ √      √   √      √   √    √  23 82 



 

 

  

1
9
7
 

 

Keterangan:  
A = Keantuasiasan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 

B = Keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran 

C = Usaha dan kreativitas siswa dalam mencari pasangan kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

D = Ketepatan hasil antara kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

E = Kemampuan siswa dalam memaparkan hasil pencocokan kartunya 

F = Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat 

G = Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

 

22 Putri Soleha    √   √     √   √    √     √    √ 26 92 

23 Qori‟atur R    √    √    √   √    √    √    √  22 78 

24 Rekhan A    √    √    √    √    √    √    √ 28 100 

25 Shinta K    √   √     √   √    √    √    √  23 82 

26 Bonggo Ageng    √   √    √    √    √   √      √ 20 71 

27 Latifatur R    √   √     √   √    √   √     √  22 78 

Jumlah Nilai 2024 

Rata-rata 72,29 

Persentase 75,26 
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Lampiran  26 

REKAPITULASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

 

No 
Rentang 

Skor 
F ∑ % 

Persentase 

Keaktifan Siswa 

1 25-28 7 188 25,92 

PK=  x100 

 

= 75,26 

2 21-24 8 181 29,62 

3 17-20 6 113 22,22 

4 13-16 6 87 22,22 

5 9-12 0 0 0 

Jumlah 27 569 100 

Kategori Sangat tinggi 
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Lampiran 27 

HASIL TES FORMATIF  

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No 

 
Nama siswa Nilai 

Keterangan 

Tuntas Tidak Tuntas 

1 M. Febriyan 83 √  

2 M. Yusuf 66 √  

3 Novian R 79 √  

4 Ardinta Eka I 65 √  

5 M. Darul S 85 √  

6 M. Ariful H 100 √  

7 Vania A 89 √  

8 Achmad Ivan 66 √  

9 Alan N A 66 √  

10 Andhika Dwi 95 √  

11 Andika Alistian 68 √  

12 Andreas Aditiar 79 √  

13 Angga Restu 86 √  

14 Arifatul Atliyah 83 √  

15 Aulia Diah 91 √  

16 Feny Nur 100 √  

17 Fikri A 69 √  

18 Luthfi R 74 √  

19 M. Hafidz Ekka 89 √  

20 Meilia T 70 √  

21 Puput R 91 √  

22 Putri Soleha 91 √  

23 Qori‟atur R 86 √  

24 Rekhan A 100 √  

25 Shinta K 83 √  

26 Bonggo Ageng 86 √  

27 Latifatur R 86 √  

Jumlah Nilai 2226 

Nilai Rata-rata 84,44 

Ketuntasan Klasikal (%) 100 
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Lampiran 28 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU I 

LEMBAR PENILAIAN 

SIKLUS II 

KEMAMPUAN MERENCANAKAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

PETUNJUK  

 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh 

guru/calon guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat 

dalam rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 1 2 3 4 5 

1.1  Menggunakan bahan perbaikan pembelajaran 

dengan kurikulum dan masalah yang diperbaiki. 
    √ 

1.2  Merumuskan tujuan khusus/indikator perbaikan 

pembelajaran 
    √ 

 Rata-rata butir 1 = A 5 

2. Mengembangkan dan memgorganisasikan 

materi, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

1 2 3 4 5 

2.1  Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran sesuai dengan ICM 
    √ 

2.2  Menentukan dan mengembangkan media 

pembelajaran sesuai dengan ICM 
   √  

6.4 Memilih sumber belajar sesuai dengan ICM 

 
    √ 

 Rata-rata butir 2 = B 4,6 

3. Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran 
1 2 3 4 5 

1. NAMA GURU  : 

2. SEKOLAH   : SD NEGERI 1 

SIJERUK 

3. MATA PELAJARAN  : BAHASA JAWA 

4. KELAS   : III 

5. TANGGAL   : 

6. WAKTU   : 2 X 35 MENIT 

7. OBSERVER  : 
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3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran ICM     √ 

3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran ICM     √ 

3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran    √  

3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa     √ 

3.5  Menyiapkan pertanyaan     √ 

3.6  Menyiapkan jawaban     √ 

 Rata-rata butir 3 = C 4,8 

4. Merancang pengelolaan kelas 1 2 3 4 5 

4.1  Menentukan penataan latar pembelajaran yang 

sesuai dengan ICM 
   √  

4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa 

agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran ICM 

   √  

 Rata-rata butir 4 = D 4 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penelitian 
1 2 3 4 5 

5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian yang 

sesuai dengan ICM 
    √ 

5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban     √ 

 Rata-rata butir 5 = E 5 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 1 2 3 4 5 

6.1  Kebersihan dan kerapian     √ 

6.2  Penggunaan bahasa tulis     √ 

 Rata-ratabutir 6 = F 5 
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Lampiran 29 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN 

SIKLUS II 

KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

  

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.  

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa.  

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

penilaian di bawah ini.  

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan.  

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran 
1 2 3 4 5 

1.1  Menyiapkan alat, media, dan sumber 

belajar 
    √ 

1.2  Melaksanakan tugas harian kelas     √ 

 Rata-rata butir 1 = P 5 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 1 2 3 4 5 

2.1  Memulai kegiatan pembelajaran     √ 

1. NAMA GURU  : 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI 1 SIJERUK 

3. MATA PELAJARAN  : BAHASA JAWA 

4. KELAS   : III 

5. TANGGAL  : 

6. WAKTU  : 2 X 35 MENIT 

7. OBSERVER  : 
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2.2 Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran 

ICM yang sesuai dengan tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan 

    √ 

2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, 

siswa, situasi, dan lingkungan 

    √ 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam   urutan yang logis 
    √ 

2.5 Melakukan kegiatan pembelajaran secara 

individual, kelompok, atau klasikal 
    √ 

2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara 

efisien 
   √  

 Rata-rata butir 2 = 

Q 
4,8 

3. Mengelola interaksi kelas 1 2 3 4 5 

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  Menetapkan penguasan materi 

pembelajaran 
    √ 

 Rata-rata butir 3 = 

R 
3,8 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

1 2 3 4 5 

4.1 Menunjukan sikap ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar 

kepada siswa 

    √ 
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4.2  Menunjukkan kegairahan mengajar     √ 

4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi 

yang sehat dan serasi 
   √  

4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya 
    √ 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan diri 
   √  

 Rata-rata butir 4 = S 4,6 

5. Mendemonstrasikan kemampuan 

khusus dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa dengan model ICM 

1 2 3 4 5 

5.1 Kepatuhan guru dalam menerapkan 

langkah-langkah dalam model 

pembelajaran ICM 

    √ 

5.2 Media/alat peraga yang digunakan 

menjelaskan konsep 
    √ 

5.3 Membimbing siswa menemukan konsep 

Bahasa Jawa melalui kartu pasangan 
    √ 

5.4 Menerapkan konsep bahasa Jawa dalam 

kehidupan sehari-hari 
   √  

5.5  Menampilkan penguasaan bahasa Jawa     √ 

5.6 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

pengalam belajar dengan berbagai 

kegiatan 

   √  

5.7 Guru lebih berperan sebagai fasilitator 

dalam kegiatan pembelajaran 
    √ 

5.8 Guru memberikan bantuan kepada siswa 

yang mengalami kesulitan dalam mencari 

kartu pasangan 

    √ 

 Rata-rata butir 5 = 

T 
4,7 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 1 2 3 4 5 
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hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 

pembelajaran 
    √ 

6.2  Melaksanakan penilaian pada skhir 

pembelajaran 
    √ 

 Rata-rata butir 6 = 

U 
5 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 1 2 3 4 5 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran     √ 

7.2  Penggunaan bahasa Jawa tepat     √ 

7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa Jawa     √ 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran     √ 

 Rata-rata butir 7 = 

V 
5 
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Lampiran 30 

REKAPITULASI PEROLEHAN PERFORMANSI GURU 

SIKLUS II 

No Aspek Penilaian Nilai Bobot ∑ 

1 
Kemampuan guru 

dalam menyusun RPP 
94,77 1 94,77 

2 

Kemampuan guru 

dalam pelaksanaan 

pembelajaran 

94,23 2 188,46 

Jumlah  3 283,23 

Nilai Akhir   94,41 

Kategori A 
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Lampiran 31 
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Lampiran 32 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

  

Gambar 1. Guru mempersiapkan materi pembelajaran 

         

Gambar 2. Kegiatan apersepsi dan eksplorasi 
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Gambar 3. Siswa menyimak materi pembelajaran 

 

Gambar 4. Siswa membacakan materi pembelajaran 
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Gambar 5. Siswa membacakan materi pembelajaran 

 

Gambar 6. Guru membagikan kartu indeks 



109 

 

 

 

 

Gambar 7. Siswa berdiskusi sambil mencari kartu pasangannya 

 

Gambar 8. Siswa mempersentasikan hasil diskusi 
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Gambar 9. Siswa menjawab pertanyaan dari temannya 

 

Gambar 10. Guru memberi reward kepada siswa 
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Gambar 11. Siswa mengerjakan tes formatif 

           

Gambar 12. Siswa mengerjakan tes formatif 




