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ABSTRAK 

Sari, Deswi Karunia Nila. 2015. Penerapan Model Quantum Learning 

Berbantuan Media Puzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar Membaca 

Aksara Jawa Nglegena pada Siswa Kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten 

Banyumas. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Suwandi, 

M.Pd. 

Kata Kunci: Hasil belajar, aksara Jawa nglegena, model Quantum Learning dan 

media Puzzle. 

 

Hasil belajar siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas pada 

pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa nglegena tahun pelajaran 

2014/2015 semester 1 masih rendah. Hal ini terjadi karena guru dalam 

pembelajaran masih menerapkan model konvensional. Penerapan model ini 

kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar 

yang lebih aktif. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar siswa rendah. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul 

“Penerapan Model Quantum Learning Berbantuan media Puzzle untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Membaca Aksara Jawa Nglegena pada Siswa Kelas 

III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa. Penggunaan 

model Quantum Learning berbantuan media Puzzle membuat pembelajaran lebih 

menyenangkan dan tidak membosankan. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif. 

Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas 

tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 30 orang. Penelitian ini dilaksanakan 

dalam 2 siklus. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu teknik tes dan 

non tes. Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran 

dengan menerapkan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle, yaitu 

nilai performansi guru minimal 71. Keaktifan belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran minimal 70%. Rata-rata hasil belajar siswa minimal 65 dan 

persentase ketuntasan belajar klasikal minimal 75%. 

Hasil penelitian menunjukkan pada siklus I, nilai performansi guru sebesar 

76,33 termasuk kategori B (baik). Persentase aktivitas belajar siswa sebesar 

69,89%, termasuk kategori aktif. Rata-rata hasil belajar siswa sebesar 61 dan 

ketuntasan belajar siswa klasikal 63,33%. Pada siklus II, nilai performansi guru 

sebesar 87,59 termasuk kategori A (baik sekali). Persentase aktivitas belajar siswa 

sebesar 88,44%, termasuk kategori sangat aktif. Rata-rata hasil belajar siswa 

sebesar 71,83 dan ketuntasan belajar siswa klasikal 83,33%. Hal tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan dari siklus 1 ke siklus II. Penelitian dilakukan 

pada siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas dalam pembelajaran 

bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa nglegena. Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan model Quantum Learning berbantuan media 

Puzzle dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa.



ix 

 

DAFTAR ISI 

          

   

Judul  ................................................................................................................   i 

Pernyataan Keaslian  ........................................................................................   ii 

Persetujuan Pembimbing  .................................................................................   iii 

Pengesahan .......................................................................................................   iv 

Motto Dan Persembahan  .................................................................................   v 

Prakata  .............................................................................................................   vi 

Abstrak  ............................................................................................................   viii 

Daftar Isi ..........................................................................................................   ix 

Daftar Tabel  ....................................................................................................   xiii 

Daftar Lampiran  ..............................................................................................   xiv 

Bab  

1. Pendahuluan  ................................................................................................   1 

1.1   Latar Belakang Masalah  ..........................................................................   1 

1.2   Permasalahan ...........................................................................................   7 

1.3   Identifikasi Masalah  ................................................................................   8 

1.4   Pembatasan Masalah  ...............................................................................   10 

1.5   Rumusan Masalah  ...................................................................................   11 

1.6   Pemecahan Masalah  ................................................................................   11 

1.7   Tujuan Penelitian  ....................................................................................   12 

1.8   Manfaat Penelitian  ..................................................................................   13 

2. Landasan Teori Dan Kajian Pustaka  ...........................................................   16 

2.1   Landasan Teori  ........................................................................................   16 

2.2   Kajian Pustaka  .........................................................................................   40 

2.3   Kerangka Berpikir  ...................................................................................   43 

2.4   Hipotesis Tindakan ..................................................................................   46 

3. Metode Penelitian ........................................................................................   47 

3.1   Rancangan Penelitian  ..............................................................................   47 



x 

 

3.2   Subjek Penelitian  .....................................................................................   51 

3.3   Waktu dan Tempat Penelitian  .................................................................   51 

3.4   Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Kolaboratif  .........................   52 

3.5   Siklus Penelitian  ......................................................................................   56 

3.6   Data Penelitian  ........................................................................................   65 

3.7   Teknik Pengumpulan Data  ......................................................................   67 

3.8   Instrumen Penelitian ................................................................................   70 

3.9   Teknik Analisis Data  ...............................................................................   73 

3.10 Indikator  Keberhasilan  ...........................................................................   78 

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan  ...............................................................   79 

4.1   Deskripsi Data  .........................................................................................   79 

4.2   Hasil Penelitian  .......................................................................................      97 

4.3   Pembahasan  .............................................................................................    106 

5. Penutup  ........................................................................................................    113 

5.1   Simpulan  .................................................................................................    113 

5.2   Saran  ........................................................................................................    115 

Lampiran  .........................................................................................................    117 

Daftar Pustaka  .................................................................................................    120



 

xi 

 

DAFTAR TABEL 

 

  

Tabel 2.1   Kurikulum Muatan Lokal  ..................................................................  31 

Tabel 3.1   Rubrik Penilaian Membaca Aksara Jawa nglegena  ...........................  71 

Tabel 3.2   Kategori Keberhasilan Performansi Guru  .........................................   75 

Tabel 3.3   Kategori Persentase Keaktifan Siswa  ................................................   76 

Tabel 3.4   Kategori Tingkat Keberhasilan Belajar Klasikal  ...............................  78 

Tabel 4.1   Rekapitulasi Nilai Kemampuan Guru Menyusun RPP Siklus I .........  81 

Tabel 4.2   Rekapitulasi Nilai Kemampuan Guru dalam Pembelajaran Siklus I  .  82 

Tabel 4.3   Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I ...................  84 

Tabel 4.4   Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I  .........................................   85 

Tabel 4.5   Rekapitulasi Nilai Kemampuan Guru Menyusun RPP Siklus II ........   90 

Tabel 4.6   Rekapitulasi Nilai Kemampuan Guru dalam Pembelajaran Siklus II    91 

Tabel 4.7   Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II  ................   92 

Tabel 4.8   Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus II  ...................................................   94 

Tabel 4.9   Peningkatan Nilai Performansi Guru  .................................................   98 

Tabel 4.10 Peningkatan Persentase Keaktifan Belajar Siswa  ..............................  102 

Tabel 4.11 Peningkatan Hasil Belajar Siswa ........................................................  104 

 



 

xi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

   

Lampiran 1  Daftar Nama Siswa Kelas III Tahun Pelajaran 2014/2015  .....   120 

Lampiran 2  Daftar Nilai Siswa Kelas III  ....................................................   121 

Lampiran 3  Lembar Pengamatan Model Quantum Learning  .....................   122 

Lampiran 4  APKG 1  ...................................................................................   123 

Lampiran 5  Deskriptor APKG 1  .................................................................   126 

Lampiran 6 APKG 2  ...................................................................................   137 

Lampiran 7  Deskriptor APKG 2  .................................................................   141 

Lampiran 8  Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa  ......................................   159 

Lampiran 9 Deskriptor Pengamatan Aktivitas Siswa  .................................   161 

Lampiran 10 Lembar Penilaian Tes Formatif  ...............................................   163 

Lampiran 11    Deskriptor Penilaian Tes Formatif  ..........................................   164 

Lampiran 12    Daftar Hadir Siswa Siklus I  .....................................................    165  

Lampiran 13 Silabus Pengembangan Siklus I ...............................................   166 

Lampiran 14 RPP Siklus I  .............................................................................   170 

Lampiran 15 Hasil Pengamatan Model Quantum Learning Siklus I  ............   180 

Lampiran 16 Nilai Kemampuan Guru Menyusun RPP Siklus I  ...................   181 

Lampiran 17 Nilai Kemampuan Guru dalam Pembelajaran Siklus I .............   184 

Lampiran 18 Rekapitulasi Nilai Performansi Guru Siklus I  .........................   188 

Lampiran 19 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I  .............................   189 

Lampiran 20 Translit Membaca Aksara Jawa Nglegena Siklus I  .................   191 

Lampiran 21  Hasil Tes Formatif Siklus I ......................................................   194 

Lampiran 22 Daftar Hadir Siswa Siklus II.....................................................   195 

Lampiran 23 Silabus Pengembangan Siklus II ..............................................   196 

Lampiran 24 RPP Siklus II  ...........................................................................   200 

Lampiran 25 Hasil Pengamatan Model Quantum Learning Siklus II  ..........   219 

Lampiran 26 Nilai Kemampuan Guru Menyusun RPP Siklus II  ..................   210 

Lampiran 27 Nilai Kemampuan Guru dalam Pembelajaran Siklus II  ..........   213 

Lampiran 28 Rekapitulasi Nilai Performansi Guru Siklus II  ........................   217 



 

xii 

 

Lampiran 29 Hasil Pengamatan Aktifitas Siswa Siklus II  ............................   218 

Lampiran 30 Translit Membaca Aksara Jawa Nglegena Siklus II  ................   220 

Lampiran 31 Hasil Tes Formatif Siklus II  ....................................................   223 

Lampiran 32 Dokumentasi Kegiatan Penelitian  ...........................................   224 

Lampiran 33 Surat Penelitian  ........................................................................   228 



1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 Pendahuluan merupakan bab satu dari sebuah karya tulis yang berisi 

jawaban mengenai apa dan mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Bagian 

ini memberikan gambaran tentang topik penelitian yang disajikan. Pendahuluan 

dalam penelitian terdiri dari beberapa subbab, antara lain: (1) latar belakang 

masalah, (2) permasalahan, (3) identifikasi masalah, (4) pembatasan masalah, (5) 

rumusan masalah, (6) pemecahan masalah, (7) tujuan penelitian, dan (8) manfaat 

penelitian. Pemaparannya sebagai berikut. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Setiap manusia memiliki hak yang 

sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan sangat penting untuk 

kemajuan bangsa. Menurut Undang-undang sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003, menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual-keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

   

Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, informal maupun 

non–formal. Salah satu lembaga pendidikan formal yang banyak terdapat di 

masyarakat ialah sekolah. Masyarakat dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 
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dan melestarikan kebudayaan Indonesia melalui pendidikan. Banyak ilmu dan 

keterampilan diperoleh siswa di sekolah dasar berdasarkan kurikulum yang 

berlaku. 

Indonesia memliki suku bangsa, adat istiadat dan kebudayaan di setiap 

daerah. Masing-masing daerah tersebut memiliki bahasa yang berbeda pula. 

Bahasa merupakan alat, sarana atau media untuk dapat berinteraksi dengan 

manusia lainnya. Contohnya di Pulau Jawa, khusus untuk daerah Jawa Tengah, 

Yogyakarta dan Jawa Timur menggunakan Bahasa Jawa. Bahasa  Jawa  memiliki 

peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Jawa karena terdapat nilai-

nilai  kebudayaan  luhur  Jawa.   

Bahasa  Jawa  merupakan  salah  satu  muatan lokal  yang  ada  di  Jawa 

Tengah, sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 sebagai 

tindak lanjut dari SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 895.5/01/2005. Pemerintah 

menetapkan kurikulum mata pelajaran muatan lokal (bahasa Jawa) wajib 

dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa tentang 

kekayaan budaya Jawa. Selain itu, pembelajaran bahasa Jawa merupakan salah 

satu upaya pelestarian kebudayaan Jawa serta sarana untuk pendidikan budi 

pekerti.  

Kebudayaan merupakan ciri khas suatu daerah dan termasuk salah satu 

unsur budaya nasional. Oleh karena itu, kebudayaan Jawa perlu dilestarikan agar 

tidak hilang. Pembelajaran bahasa Jawa merupakan sarana untuk pendidikan budi 

pekerti karena di dalam pembelajarannya terdapat penanaman nilai-nilai budi 

pekerti. Contoh nilai budi pekerti yaitu sopan santun, taat kepada orang tua, 
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menghindari pertengkaran, dan lain sebagainya. Hal ini penting agar generasi 

muda tetap mengikuti perkembangan zaman namun tetap ingat pada kebudayaan.   

Keterampilan dalam berbahasa menurut Tarigan (2008: 1) ada empat 

macam, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Demikian juga 

dalam bahasa Jawa. Salah satu keterampilan dalam kurikulum mata pelajaran 

muatan lokal (bahasa Jawa) adalah membaca aksara Jawa. Membaca adalah suatu 

proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan 

yeng hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis 

(Tarigan, 2008: 7). 

Membaca aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III SD merupakan salah 

satu standar kompetensi dalam kurikulum muatan lokal Jawa Tengah. Menurut 

Hadiwirodarsono (2010: 5) aksara Jawa nglegena adalah aksara yang belum 

mendapat “sandhangan” atau belum diberi sandhangan (belum disandangi). 

Jumlah aksara Jawa nglegena ada 20 huruf, yaitu   [hͻ],  [nͻ],  [cͻ],  

[rͻ],  [kͻ],  [dͻ],  [tͻ],  [sͻ],  [wͻ],  [lͻ],  [pͻ],  [dhͻ], 

 [jͻ],  [yͻ],  [nyͻ],  [mͻ],  [gͻ],  [bͻ],  [thͻ],  [ngͻ]. 

Pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar masih mengalami hambatan, 

salah satunya yaitu siswa mengalami kesulitan dalam membaca aksara Jawa. Hal 

ini ditunjukkan dengan masih banyak siswa yang belum memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) pada materi membaca aksara Jawa nglegena. Sama 

halnya dengan yang terjadi pada siswa kelas III SDN Pekaja 2 Kabupaten 

Banyumas, tahun pelajaran 2014/2015. Hasil belajar siswa dalam membaca aksara 

Jawa nglegena masih rendah. Data tersebut diperoleh berdasarkan wawancara 

yang dilaksanakan peneliti kepada guru kelas III yang bernama Ibu Nurwati 

Purwaningsih, S.Pd.SD.  
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Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian 

besar siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal pada mata pelajaran 

bahasa Jawa semester satu. Salah satu materi yang menyebabkan ketidaktuntasan 

siswa yaitu membaca aksara Jawa nglegena. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

untuk mata pelajaran bahasa Jawa yakni 65. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

hanya 60,8 dengan ketuntasan belajar klasikal 43,33%. Hal tersebut disebabkan 

karena cara mengajar guru masih konvensional sehingga kurang menarik 

perhatian siswa. Selain itu keaktifan siswa kurang optimal sehingga pembelajaran 

menjadi kurang bermakna. 

Banyak faktor dalam pembelajaran yang memengaruhi kemampuan siswa 

dalam membaca aksara Jawa. Faktor tersebut antara lain penerapan model, 

metode, strategi serta penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran. Peran 

guru sangat memengaruhi dalam mengajar. Transfer pengetahuan tidak akan 

terjadi apabila siswa berlaku pasif. Peran guru sebagai fasilitator menyediakan 

sarana belajar dan suasana belajar yang kondusif. Guru harus mendorong siswa 

berlaku aktif dalam pembelajaran. 

Materi aksara Jawa nglegena di kelas III merupakan materi dasar 

pengenalan aksara Jawa. Jika di awal pengenalan aksara Jawa sudah banyak 

terdapat masalah, berdampak pada kelas dan materi selanjutnya. Berdasarkan 

kenyataan tersebut, perlu adanya suatu tindakan untuk dapat mengatasi masalah 

yang terjadi agar tidak berkelanjutan. Penerapan model dan media pembelajaran 

yang tepat dan menarik dapat memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran.  

Siswa dapat terlibat secara langsung, menyerap informasi dan menyatakan 

kembali semua hal yang diperoleh sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, 

siswa menjadi lebih aktif, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. 
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Salah satu model yang dapat digunakan untuk materi membaca aksara 

Jawa yakni model Quantum Learning atau pembelajaran kuantum. Menurut Huda 

(2014: 192) Quantum Learning merupakan model pembelajaran yang 

membiasakan belajar menyenangkan. Model pembelajaran tersebut sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas III yang umumnya masih senang bermain. Kaifa (1999) 

dalam Sa’ud (2008: 125) menyatakan: 

Pembelajaran kuantum sebagai salah satu model, strategi, dan 

pendekatan pembelajaran khususnya menyangkut keterampilan guru 

dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem 

pembelajaran sehingga guru mampu menciptakan suasana 

pembelajaran yang efektif, menggairahkan, dan memiliki 

keterampilan hidup. Tujuan pokok pembelajaran kuantum yaitu 

meningkatkan partisipasi siswa, melalui penggubahan keadaan, 

meningkatkan motivasi dan minat belajar, meningkatkan daya ingat 

dan meningkatkan kebersamaan, meningkatkan daya dengar, dan 

meningkatkan kehalusan perilaku. 

 

Peneliti memilih model Quantum Learning berbantuan media Puzzle. 

Penggunaan media dapat membantu proses belajar mengajar agar lebih optimal. 

Gagne (1970) dalam Sadiman, dkk (2012: 6) menyatakan bahwa media 

pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsang untuk belajar. Menurut Haryono (2013: 137) Puzzle merupakan 

permainan menyusun kepingan gambar sehingga menjadi sebuah gambar yang 

utuh.  

Media Puzzle tepat digunakan karena sesuai dengan karakter siswa kelas 

rendah yang senang dengan permainan. Media tersebut memvisualkan aksara 

Jawa ke dalam potongan Puzzle yang dikemas secara menarik sehingga 

meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Penggunaan model 
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dan media ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas, minat, percaya diri serta 

hasil belajar siswa dalam materi membaca aksara Jawa nglegena.  

Sriwiyana (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Narasi Melalui Model Quantum Learning pada Siswa 

Kelas IV SDN 02 Pareng Mojogedang Karanganyar Tahun Pelajaran 

2011/2012”. Penggunaan Model Quantum Learning terbukti efektif. Berdasarkan 

hasil penelitian, diketahui bahwa pada tahap prasiklus nilai rata-rata keterampilan 

menulis narasi siswa yaitu 62,93. Nilai rata-rata mengalami peningkatan yakni 

siklus I menjadi 73,42 dan siklus II menjadi 81,80.  

Penelitian yang dilakukan Solikhah (2012) yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Membaca Teks Beraksara Jawa dengan Menggunakan Metode 

Permainan Puzzle pada Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 7 Kebumen”. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media Puzzle dapat 

meningkatkan keterampilan membaca teks bertuliskan aksara Jawa. Nilai rata-rata 

prasiklus 72,72. Nilai rata-rata mengalami peningkatan yakni siklus I menjadi 

76,26 dan siklus II menjadi 81,45. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk 

melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif dengan menerapkan 

model Quantum Learning berbantuan media Puzzle. Judul penelitian “Penerapan 

Model Quantum Learning berbantuan Media Puzzle untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Membaca Aksara Jawa Nglegena pada Siswa Kelas III SDN Pekaja 2 

Kabupaten Banyumas”. 
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1.2 Permasalahan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada guru kelas III SDN Pekaja 2 Kabupaten Banyumas, siswa mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran bahasa Jawa. Salah satunya yaitu materi membaca 

aksara Jawa nglegena. Pada materi membaca aksara Jawa nglegena, siswa belum 

hafal dan masih kesulitan membedakan aksara Jawa. Hal tersebut disebabkan 

karena guru masih mengandalkan model pembelajaran yang konvensional dan 

kurang memanfaatkan media dalam pembelajaran. Penggunaan model 

pembelajaran secara konvensional mengakibatkan keterampilan membaca siswa 

tidak berkembang. Pemanfaatan media yang kurang maksimal mengakibatkan 

partisipasi dan antusias siswa kurang, serta pembelajaran menjadi kurang 

bermakna.  

Berdasarkan  uraian di atas menjelaskan bahwa hasil belajar siswa pada 

materi membaca aksara Jawa nglegena rendah. Siswa kelas III SDN 2 Pekaja 

Kabupaten Banyumas berjumlah 30 orang, memperoleh nilai rata-rata kelas 

sebesar 60,8. Ketuntasan belajar klasikal yang diperoleh hanya 43,33%. Nilai rata-

rata kelas yang dicapai siswa masih rendah, karena kurang dari 65 yang 

merupakan nilai Kriteria Ketuntasan Masalah (KKM). Ketuntasan belajar klasikal 

membaca aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III SDN Pekaja 2 belum 

tercapai. Ketuntasan belajar klasikal yang seharusnya diperoleh 75%, tetapi 

ketuntasan yang diperoleh hanya 43,33% saja.  

Rendahnya hasil belajar membaca aksara Jawa nglegena disebabkan oleh: 

(1) siswa  belum hafal dan kurang memahami bentuk masing-masing aksara Jawa 
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(2) sikap siswa yang meremehkan kegiatan membaca aksara Jawa nglegena (3) 

kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran (4) siswa kurang memahami 

pelafalan aksara Jawa. Selain faktor dari siswa, guru juga mempengaruhi hasil 

belajar membaca aksara Jawa. Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

bersifat konvensional dan masih kurangnya pemanfaatan media pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemilihan metode dan media pembelajaran 

sangat penting agar sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Terdapat dua faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa 

yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor eksternal merupakan hal-hal yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa. Pemaparan 

mengenai faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibaca pada 

penjelasan berikut. 

 
1.3.1 Faktor Internal 

Faktor internal merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa yang berasal dari dalam diri siswa. Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 97) 

faktor dari dalam diri siswa yang mempengaruhi belajar meliputi: (1) kondisi 

fisik, seperti kesehatan organ tubuh, (2) kondisi psikis, seperti kemampuan 

intelektual dan emosional, dan (3) kondisi sosial, seperti kemampuan 
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bersosialisasi dengan lingkungan. Sedangkan Slameto (2010: 54) menyatakan 

bahwa faktor dari dalam diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

meliputi:  

(1) faktor jasmaniah, seperti kesehatan organ tubuh dan cacat tubuh, 

(2) faktor psikologis, seperti kemampuan intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motif, kematangan, serta kesiapan, dan (3) faktor 

kelelahan, seperti lunglai tubuh, timbul kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh, kelesuan, kebosanan sehingga minat untuk 

mengerjakan sesuatu hilang. 

 

Berdasarkan kedua pendapat mengenai faktor internal di atas, maka dapat 

diketahui bahwa faktor-faktor dari dalam diri siswa yang mempengaruhi belajar 

membaca aksara Jawa nglegena meliputi: (1) kurangnya motivasi atau minat 

siswa terhadap pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena, (2) siswa kurang 

memahami bentuk dan pelafalan aksara Jawa nglegena sehingga hasil belajar 

kurang maksimal, (3) siswa merasa bosan dengan  pembelajaran konvensional dan 

media yang tidak mendukung, serta (4) kurangnya kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran sehingga transfer ilmu kurang optimal. 

 

1.3.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa. Rifa’i dan Anni (2011: 97) 

menyatakan bahwa faktor-faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi belajar 

siswa meliputi: (1) variasi dan derajat kesulitan materi yang dipelajari, (2) tempat 

belajar, (3) iklim, (4) suasana lingkungan, dan (5) budaya belajar masyarakat. 

Sedangkan Slameto  (2010: 60) menyatakan bahwa faktor dari luar diri siswa 

yang mempengaruhi belajar meliputi:  
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(1) faktor keluarga, seperti cara orang tua menidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaanekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan, (2) faktor 

sekolah, faktor ini meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin siswa, alat 

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

gedung, metode belajar, dan tugas rumah, dan (3) faktor masyarakat, 

faktor masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 

Beberapa faktor eksternal yang muncul dalam materi membaca aksara 

Jawa nglgena, meliputi: (1) guru lebih banyak menerapkan pembelajaran secara 

konvensional yakni penggunaan metode ceramah yang lebih cenderung berpusat 

pada guru (teacher-centered) dan membuat siswa kurang aktif, (2) guru tidak 

menggunakan media yang menarik perhatian siswa untuk meningkatkan 

pembelajaran, serta (3) kurangnya penguatan pembelajaran dari guru baik 

penguatan emosional maupun simbolis, (4) jenis evaluasi yang digunakan guru 

hanya tes tertulis, sehingga ketepatan dalam membaca aksara Jawa nglegena 

setiap siswa belum maksimal. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah perlu dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas. 

Peneliti perlu membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan lebih maksimal. Penelitian ini 

difokuskan pada tiga permasalahan saja yaitu performansi guru, aktivitas belajar, 

dan hasil belajar dengan menerapkan model Quantum Learning berbantuan media 

Puzzle pada pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena. 
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1.5 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle 

dapat meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran membaca aksara 

Jawa nglegena kelas III SDN 2 Pekaja, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten 

Banyumas? 

2. Apakah penggunaan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle 

dapat meningkatkan aktivitas belajar membaca aksara Jawa nglegena pada 

siswa kelas III SDN 2 Pekaja, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas? 

3. Apakah penggunaan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle 

dapat meningkatkan hasil belajar membaca aksara Jawa nglegena pada siswa 

kelas III SDN 2 Pekaja, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas? 

 

1.6 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi serta diskusi bersama tim 

kolaborator, peneliti bermaksud mengadakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

kolaboratif dalam rangka pemecahan masalah pembelajaran. Masalah 

pembelajaran yang terjadi yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas III SDN 2 

Pekaja Kabupaten Banyumas pada materi membaca aksara Jawa nglegena. 

Penelitian akan dilaksanakan dalam 2 siklus. Penelitian yang akan dilakukan 

difokuskan pada penerapan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle 

dalam pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III SDN 2 
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Pekaja Kabupaten Banyumas. Penerapan model Quantum Learning berbantuan 

media Puzzle diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil 

belajar siswa dalam membaca aksara Jawa nglegena. 

 

1.7 Tujuan  Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai peneliti dalam 

penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang suatu pernyataan informasi (data) apa 

yang akan digali (diketahui) melalui penelitian. Tujuan yang hendak dicapai 

sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Tujuan penelitian yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Pemaparan 

mengenai tujuan penelitian sebagai berikut. 

 
1.7.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang bersifat umum dan menyeluruh yang 

ingin dicapai melalui penelitian. Tujuan umum berisi tentang hal yang akan 

dicapai pada akhir penelitian. Tujuan umum mengacu pada rumusan masalah. 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Jawa di kelas III SDN 2 Pekaja, Kecamatan Kalibagor, 

Kabupaten Banyumas. 

 
1.7.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini merupakan penjabaran dari tujuan 

umum. Tujuan khusus adalah tujuan yang bersifat khusus atau fokus tujuan yang 

ingin dicapai dari suatu penelitian. Tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran materi membaca 
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aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten 

Banyumas menggunakan model Quantum Learning berbantuan media 

Puzzle. 

(2) Meningkatkan aktivitas belajar materi membaca aksara Jawa nglegena pada 

siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas menggunakan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle. 

(3) Meningkatkan hasil belajar materi membaca aksara Jawa nglegena pada 

siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas menggunakan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle. 

 

1.8  Manfaat  Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat. Manfaat penelitian 

merupakan kontribusi yang diperoleh dari hasil penelitian setelah dilaksanakan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis. 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Pemaparannya sebagai berikut. 

 

1.8.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini 

diharapkan dapat memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan kualitas 

proses dan hasil pembelajaran. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat 
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menambah referensi di bidang pendidikan, terutama dalam meningkatkan 

keterampilan membaca aksara Jawa nglegena. 

 

1.8.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian yang 

bersifat praktik dalam pembelajaran. Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi 

praktis yang diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap objek penelitian, 

baik individu, kelomok, maupun organisasi. Manfaat praktis dalam penelitian ini 

bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan untuk memperbaiki kinerja, 

terutama bagi sekolah, guru, dan siswa serta seseorang untuk penelitian lebih 

lanjut. Pemaparan mengenai manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini 

sebagai berikut. 

 

1.8.2.1 Bagi Siswa 

 Manfaat yang dapat diperoleh siswa dari penelitian ini yaitu meningkatnya 

keterampilan membaca aksara Jawa nglegena dengan menerapkan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle. Penerapan model dan media 

pembelajaran yang menarik dapat memotivasi siswa untuk belajar. Selain itu, 

dapat membantu siswa dalam mengatasi masalah pembelajaran membaca 

khususnya membaca aksara Jawa nglegena sehingga hasil belajar meningkat. 

Peningkatan hasil belajar dipengaruhi oleh aktivitas belajar siswa yang juga 

meningkat. 
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1.8.2.2 Bagi Guru 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu memberikan 

masukan pada guru untuk memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan 

profesionalisme guru. Selain itu, dengan penelitian ini memberikan pengetahuan 

dan pengalaman belajar menggunakan model Quantum Learning berbantuan 

media Puzzle. Penggunaan model dan media yang inovatif dalam pembelajaran 

dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan tidak 

membosankan.  

 

1.8.2.3 Bagi Sekolah 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi sekolah agar 

sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses belajar 

mengajar. Selain itu, dapat meningkatkan mutu sekolah dan kualitas pembelajaran 

bahasa Jawa di sekolah dasar serta memberikan kontribusi yang positif kepada 

sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan membahas mengenai landasan teori, kajian pustaka, kerangka 

berpikir, dan hipotesis tindakan. Landasan teori berisi teori-teori yang dijadikan 

landasan di dalam penelitian. Teori-teori yang dibahas harus berhubungan dan 

relevan dengan penelitian. Kajian pustaka berisi tentang hasil penelitian-penelitian 

yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Kerangka berpikir disusun 

berdasarkan teori-teori yang digunakan di dalam penelitian. Hipotesis tindakan 

dibuat untuk menggambarkan tingkat keberhasilan yang diharapkan. 

Pemaparannya sebagai berikut. 

 

2.1. Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori-teori yang terkait dalam penelitian. 

Landasan teori ini digunakan peneliti sebagai dasar atau acuan untuk 

melaksanakan penelitian. Landasan teori dalam penelitian ini akan menyajikan 

berbagai teori yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam pelaksanaan 

penelitian. Teori yang digunakan dari berbagai sumber yang relevan baik dari 

buku maupun dari internet. Kerangka teori pada penelitian ini antara lain: (1) 

hakikat belajar dan faktor yang mempengaruhi belajar, (2) hakikat pembelajaran, 

(3) aktivitas belajar, (4) hasil belajar, (5) karakteristik siswa sekolah dasar, (6) 

performansi guru, (7) hakikat bahasa dan keterampilan berbahasa, (8) 

keterampilan membaca, (9) hakikat bahasa Jawa, (10) hakikat bahasa Jawa di 
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sekolah dasar, (11) aksara Jawa, (12) aksara Jawa nglegena, (13) model 

pembelajaran, (14) model pembelajaran Quantum Learning, (15) media 

pembelajaran, (16) media Puzzle. Pemaparannya sebagai berikut. 

 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Kata belajar merupakan istilah yang tidak asing dalam kehidupan sehari-

hari. Setiap orang, baik disadari atau tidak selalu melakukan kegiatan belajar. 

Belajar wajib bagi semua orang untuk lebih mengetahui tentang sesuatu. Ada 

beberapa pendapat tentang definisi belajar. Menurut Slameto (2013: 2) “Belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. Singer (1968) 

dalam Siregar dan Nara (2014: 4) menyatakan bahwa belajar adalah perubahan 

perilaku yang relatif tetap yang disebabkan praktik atau pengalaman yang sampai 

dalam situasi tertentu.  

Pendapat lain mengenai pengertian belajar dikemukakan oleh Gage dan 

Berliner (1983) dalam Rifa’i dan Anni (2011: 82) bahwa belajar merupakan 

proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari 

pengalaman. Hamalik (2011: 27) mendefinisakan pengertian belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu yakni mengalami.  

Keberhasilan dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Slameto 

(2013: 54–72) menggolongkan faktor-faktor belajar menjadi dua, yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu 
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yang sedang belajar, meliputi faktor jasmaniah, psikologis dan kelelahan. Kondisi 

internal mencakup kondisi fisik, psikis dan sosial.  

Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu, meliputi faktor 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Kondisi eksternal seperti variasi dan tingkat 

kesulitan materi belajar yang dipelajari, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan 

dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil 

belajar. Kondisi internal dan eksternal peserta didik merupakan faktor-faktor yang 

memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar (Rifa’i dan Anni 2011: 

96). 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri individu sejak lahir 

hingga mati. Proses belajar antara lain mengamati, membaca, mendengar dan 

mencoba untuk kelangsungan hidup ke arah yang lebih maju. Belajar seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Kedua 

faktor tersebut harus diperhatikan agar tercipta pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan siswa serta tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik. 

 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Briggs (1992) dalam Rifa’i dan Anni (2011: 193) menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik 

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. Sesuai dengan pengertian 

pembelajaran menurut Briggs (1992), Suprihatiningrum (2013: 75) menyatakan 
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bahwa pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan 

lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam 

belajar. 

Siregar dan Nara (2014: 13) mendefinisikan pembelajaran sebagai usaha 

yang dilaksanakan secara sengaja, terarah dan terencana, dengan tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya 

terkendali, dengan maksud agar terjadi belajar pada diri seseorang. Pengertian 

pembelajaran menurut Rusman (2013:134) yaitu suatu proses interaksi antara guru 

dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun 

secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. 

Uno (2006) dalam Suprihatiningrum (2013: 38) menyatakan bahwa tujuan 

pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi 

pembelajaran. Taksonomi pembelajaran menurut Bloom et.al. (1973) dalam 

Suprihatiningrum (2013: 38) terdiri dari tiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah suatu usaha yang dilaksanakan secara terkendali, 

terarah dan terencana dengan tujuan menunjang proses belajar. 

Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan 

mengajar. Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar 

dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal 

lain. Mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. 

Pembelajaran merupakan proses intraksi antara siswa dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 
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2.1.3 Aktivitas Belajar 

Slameto (2013: 36) menyatakan bahwa “Bila siswa menjadi partisipasi yang 

aktif, maka ia memiliki ilmu/pengetahuan itu dengan baik”. Oleh sebab itu, dalam 

proses belajar mengajar, guru perlu menciptakan aktivitas atau kegiatan 

pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif dalam berpikir maupun berbuat. 

Penerimaan pelajaran melalui aktivitas akan lebih berkesan oleh siswa, sehingga 

tidak akan berlalu begitu saja. Informasi yang didapat oleh siswa akan dipikirkan 

dan diolah terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk informasi 

berbeda sesuai kemampuan siswa.  

Menurut Dimyati dan Muji (2007: 238) Proses belajar yang berhubungan 

dengan bahan belajar tersebut, dapat diamati oleh guru, dan umumnya dikenal 

sebagai aktivitas belajar siswa. Dierich (1979) dalam Hamalik (2013: 172) 

membagi kegiatan belajar dalam 8 kelompok, yakni: (1) kegiatan-kegiatan visual, 

(2) kegiatan-kegiatan lisan (oral), (3) kegiatan-kegiatan mendengarkan, (4) 

kegiatan-kegiatan menulis, (5) kegiatan-kegiatan menggambar, (6) kegiatan-

kegiatan metrik, (7) kegiatan-kegiatan mental, (8) kegiatan-kegiatan emosional. 

Berasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar merupakan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, baik dari 

segi fisik maupun psikis. Penilaian proses belajar siswa dilihat dari seberapa 

banyak keikutsertaan dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Keaktifan 

siswa dapat dilihat dalam berbagai hal, antara lain kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran, partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, siswa 

melaksanakan tugas belajarnya, siswa berani bertanya, siswa berani menjawab 
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pertanyaan dari guru, serta berdiskusi dalam kelompok. Aktivitas dalam proses 

belajar mengajar sangat diperlukan baik melalui berpikir maupun berbuat 

sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. 

 

2.1.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar penting kaitannya dalam kegiatan pembelajaran, yakni untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam menerima pelajaran, sehingga digunakan 

sebagai alat ukur dalam proses belajar mengajar. Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 

85) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Menurut Susanto 

(2013: 5), hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar.  

Poerwanti, dkk (2008: 7.5) mengklasifikasi hasil belajar siswa ke dalam tiga 

ranah (domain), yaitu domain kognitif, domain afektif dan domain psikomotor. 

Pendapat tersebut sesuai dengan pengklasifikasian hasil belajar menurut Bloom 

(1956) dalam Suprijono (2012: 6–7) yang menyatakan bahwa hasil belajar 

mencakup beberapa domain, diantaranya (1) domain kognitif, (2) domain afektif, 

(3) domain psikomotorik. 

Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), 

application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan 

hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk 

bangunan baru) dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah 

receiving (sikap menerima), responding (memberikan respon), valuing 

(nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi). 

Domain psikomotor meliputi initiatory, pre–routine dan rountinized. 



22 

 

 

 

Psikomotor juga mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, 

sosial, manajerial dan intelektual. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku peserta didik yang telah mengalami belajar, baik 

dari segi kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) maupun psikomotor 

(keterampilan). Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai 

dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi. Evaluasi atau 

penilaian merupakan feedback atau umpan balik untuk menentukan tindak lanjut, 

dengan kata lain evaluasi merupakan cara untuk mengukur tingkat penguasaan 

siswa. 

Hasil belajar yang diperoleh akan dipengaruhi oleh aktivitas belajarnya. 

Selain itu, hasil belajar siswa juga akan dipengaruhi oleh performansi guru dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu, agar mendapatkan hasil belajar yang baik maka 

guru harus menciptakan pembelajaran yang inovatif, tepat sasaran, dan 

menitikberatkan pada keaktifan siswa. 

 

2.1.5 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Menurut Susanto (2013: 72-76), perkembangan mental pada anak sekolah 

dasar yang paling menonjol meliputi perkembangan intelektual, perkembangan 

bahasa, perkembangan sosial, perkembangan emosi, dan perkembangan moral. 

Pemaparannya sebagai berikut. 

(1) perkembangan intelektual, yaitu suatu tahapan dimana anak sudah 

dapat mereaksi rangsangan intelektual, atau melaksanakan tugas-tugas 

belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan 

kognitif seperti membaca, menulis, dan menghitung, (2) 

perkembangan bahasa, di dalam perkembangan bahasa, seorang anak 

usia sekolah dasar minimal dapat membuat kalimat yang sempurna, 
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membuat kalimat majemuk, dan menyusun atau mengajukan 

pertanyaan, (3) perkembangan sosial, perkembangan ini ditandai 

dengan adanya perluasan hubungan, seperti membentuk ikatan baru 

dengan teman sebaya (peer group), (4) perkembangan emosi, pada 

usia sekolah dasar anak mulai belajar mengendalikan dan mengontrol 

ekspresi emosinya, (5) perkembangan moral, pada anak usia sekolah 

dasar sudah dapat mengikuti peraturan atau tuntutan dari orang tua 

atau lingkungan sosialnya. 

 

Piaget (1988) dalam Rifai’i dan Anni (2011: 25) menyatakan bahwa setiap 

tahapan perkembangan kognitif mempunyai karakteristik yang berbeda. Secara 

garis besar, tahap perkembangan kognitif dikelompokkan menjadi empat tahap. 

Tahap tersebut meliputi tahap sensori motor (lahir–2 tahun), tahap praoperasional 

(2–7 tahun), tahap operasional konkret (7–11 tahun), dan tahap operasional formal 

(12 tahun ke atas). Berdasarkan pengelompokkan tersebut, diketahui bahwa anak 

usia sekolah dasar berada pada tahapan operasional konkret (usia 7–11 tahun).  

Mengacu pada teori perkembangan kognitif Piaget (1998), dapat diambil 

kesimpulan pada siswa kelas rendah (kelas 1–3) perkembangannya sebagian 

masuk pada periode praoperasional dan sebagian lagi masuk periode operasional 

konkret. Siswa kelas tinggi (kelas 4–6) sepenuhnya sudah masuk dalam periode 

operasional konkret. Periode praoperasional, kemampuan kognitif siswa masih 

terbatas namun sudah mampu menggunakan kata-kata yang benar dan 

mengekspresikan kalimat-kalimat pendek secara efektif. Periode operasional 

konkret, siswa sudah mulai memahami aspek-aspek kumulatif materi. Pada tahap 

ini, siswa sudah mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-

peristiwa konkret. Pendidik harus memperhatikan karakteristik dan perilaku 

peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Penggunaan model Quantum 
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Learning dan media Puzzle tepat digunakan karena sesuai dengan karakteristik 

siswa kelas III Sekolah Dasar yang masih senang bermain. 

 

2.1.6 Performansi Guru 

Rendahnya kualitas pendidikan saat ini merupakan indikasi perlunya 

keberadaan guru profesional. Guru profesional merupakan faktor penentu proses 

pendidikan yang berkualitas, sehingga bukan hanya sekedar mengajar (transfer of 

knowledge) melainkan manajer belajar. Menurut Rusman (2013: 50) kinerja 

adalah performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula diartikan prestasi kerja 

atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. Berkaitan dengan kinerja guru, 

wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran, 

yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dan menilai hasil belajar. 

Susanto (2013: 29) mengemukakan pendapatnya bahwa kinerja guru dapat 

diartikan sebagai prestasi, hasil, atau kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan 

oleh guru dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran. Berbagai konsep 

dikemukakan untuk mengungkap apa dan bagaimana kemampuan yang harus 

dikuasai oleh tenaga pengajar di berbagai tingkatan sekolah. Kompetensi 

mengajar adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh semua tenaga 

pengajar. Kompetensi pendidik tersebut meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Rifa’i 

dan Anni, 2011: 7). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa performansi guru 

adalah kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik baik dari 
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perencanaan, pelaksanaan serta pengevaluasian pembelajaran. Selain itu guru juga 

harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional. 

Performansi guru dalam pembelajaran akan mempengaruhi mutu pendidikan. 

Semakin baik performansi guru dalam pembelajaran, maka akan semakin baik 

pula mutu pendidikan. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Seorang guru harus dapat menentukan strategi, 

metode, model, media, bahan, serta evaluasi pembelajaran yang tepat bagi siswa. 

Hasil belajar siswa akan menjadi rendah apabila guru tidak dapat mengelola 

pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu guru harus senantiasa meningkatkan 

performansinya dalam pembelajaran. 

Pada penelitian ini peneliti akan menerapkan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle dalam pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena. 

Melalui penelitian ini diharapkan kompetensi pedagogik terutama kemampuan 

guru dalam mengadakan variasi pembelajaran akan meningkat. Guru akan lebih 

variatif dalam menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. 

Performansi atau kinerja guru dapat diamati dan dinilai menggunakan Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Alat penilaian ini terdiri dari dua bagian, 

yaitu APKG 1 untuk menilai rencana pembelajaran dan APKG 2 untuk menilai 

pelaksanaan pembelajaran. Kedua alat ini diisi melalui observasi langsung 

terhadap perangkat pembelajaran dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru, dengan memberikan tanda cek list pada kolom yang sesuai. 

 

2.1.7 Hakikat Bahasa dan Keterampilan Berbahasa 

Menurut Chaer dan Agustina (2004: 11), bahasa adalah sebuah sistem, 

artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap 
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dan dapat dikaidahkan. Kridalaksana (1997) dalam Rosdiana (2008: 1.4) 

mendefinisikan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang 

dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, 

berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri. 

Menurut Tampubolon (2008: 3) bahasa dapat didefinisikan sebagai alat 

komunikasi verbal. Istilah verbal mengandung pengertian bahwa bahasa yang 

dipergunakan sebagai alat komunikasi pada dasarnya adalah lambang-lambang 

bunyi yang bersistem, yang dihasilkan oleh artikulator (alat bersuara) manusia, 

dan sifatnya manasuka (arbitrary) serta konvensional. Berdasarkan pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan suatu simbol yang 

disepakati bersama dan digunakan sebagai alat komunikasi. 

Doyin dan Wagiran (2011: 11) menyatakan bahwa keterampilan berbahasa 

memiliki empat komponen yang saling mempengaruhi. Keempat komponen 

tersebut adalah menyimak (listening skills), berbicara (speaking skills), membaca 

(reading skills), dan menulis (writing skills). Pemeroleh keterampilan berbahasa 

melalui suatu hubungan urutan yang teratur, mula-mula belajar 

menyimak/mendengarkan bahasa, kemudian berbicara, sesudah itu belajar 

membaca dan menulis.  

Menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum memasuki sekolah, 

sedangkan membaca dan menulis dipelajari di sekolah. Keempat keterampilan 

berbahasa tersebut berhubungan erat dengan proses berpikir yang mendasari 

bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang 

berbahasa, semakin cerah dan jelas jalan pikirannya (Tarigan, 2008: 1).  
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2.1.8 Keterampilan Membaca 

Proses membaca sangat kompleks dan rumit. Proses ini melibatkan aktivitas 

fisik maupun mental. Kegiatan membaca memerlukan pemahaman tentang sistem 

penulisan khususnya yang menyangkut huruf dan ejaan, baru kemudian lebih 

dalam lagi memahami isi dari bahasa tulis tersebut. Keterampilan membaca 

bertujuan meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi secara efektif baik 

lisan maupun tertulis. 

Keterampilan membaca pada umumnya diperoleh dengan cara 

mempelajarinya di sekolah. Keterampilan berbahasa ini merupakan suatu 

keterampilan yang sangat unik serta berperan penting bagi pengembangan 

pengetahuan, dan sebagai alat komunikasi bagi kehidupan manusia. 

(Iskandarwassid dan Sunendar, 2008: 245). 

  

2.1.8.1 Pengertian Membaca 

Soedarsono (1994) dalam Tukan (2007: 9) menyatakan bahwa membaca 

adalah suatu aktivitas yang kompleks dengan mengarahkan sejumlah tindakan 

yang terpisah-pisah. Sejumlah tindakan tersebut meliputi menggunakan 

pengertian dan khayalan, mengamati dan mengingat. Membaca menurut Tarigan 

(2008: 7) adalah “Suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca 

untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media 

kata-kata/bahasa tulis”.  

Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

membaca adalah kegiatan untuk mendapatkan makna dari apa yang tertulis dalam 

teks. Membaca mampu memperluas wawasan dan meningkatkan daya pikir. 
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Pembaca harus menguasai lambang-lambang bahasa tulis untuk mengetahui dan 

memahami makna suatu bacaan. 

 

2.1.8.2 Tujuan dan Manfaat Membaca 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang memiliki tujuan. Menurut 

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

memperoleh informasi, mencakup isi serta memahami makna bacaan. Tanpa 

tujuan yang jelas, pemahaman kita terhadap apa yang kita baca menjadi tidak 

jelas. Maksud dan tujuan seseorang dalam membaca akan menentukan 

kemampuan pemahaman dan kecepatan membaca dari bacaan atau materi 

bacaannya. 

Semakin aktif seseorang membaca maka akan semakin banyak pengetahuan 

yang didapatnya. Membaca adalah suatu aktivitas yang memiliki banyak manfaat. 

Manfaat membaca menurut Wibowo (2014), yaitu: 

(1) melatih kemampuan berpikir, (2) meningkatkan pemahaman, (3) 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, (4) mengasah 

kemampuan menulis, (5) mendukung kemampuan berbicara di depan 

umum, (6) meningkatkan konsentrasi, (7) menjauhkan risiko penyakit 

Alzheimer, dan (8) sarana refleksi dan pengembangan diri. 

 

 

2.1.8.3 Aspek-aspek Membaca  

Membaca merupakan suatu keterampilan yang kompleks yang melibatkan 

serangkaian keterampilan yang lebih kecil lainnya. Menurut Tarigan (2008: 12), 

terdapat dua aspek membaca, yaitu keterampilan yang bersifat mekanis dan 

keterampilan yang bersifat pemahaman. Pemaparannya sebagai berikut. 

Keterampilan yang bersifat mekanis (mechanical skills) dianggap 

berada pada urutan yang lebih rendah (lower order). Keterampilan ini 
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mencakup (1) pengenalan bentuk huruf, (2) pengenalan unsur-unsur 

linguistik (fonem/grafem, kata frase, pola klausa, kalimat dan lain-

lain), (3) pengenalan hubungan/korespondensi pola ejaan dan bunyi 

(kemampuan menyuarakan bahan tertulis atau “to bark at print”), 

serta (4) kecepatan membaca ke taraf lambat. Keterampilan  yang 

bersifat pemahaman (comprehension skills) yang dapat dianggap 

berada pada urutan yang lebih tinggi (higher order). Keterampilan ini 

mencakup (1) memahami pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, 

retorikal), (2) memahami signifikasi atau makna (maksud dan tujuan 

pengarang, relevansi/keadaan kebudayaan, dan reaksi pembaca), (3) 

evaluasi atau penilaian (isi, bentuk), (4) kecepatan membaca yang 

fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan. 

 

2.1.9 Hakikat Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa merupakan salah satu ragam bahasa daerah yang ada di 

Indonesia. Sebagai bahasa yang masih hidup di kalangan masyarakat dan masih 

dipergunakan sampai saat ini, bahasa Jawa perlu dilestarikan dan dikembangkan 

sebagaimana mestinya. Pelestarian dan pengembangan yang baik adalah melalui 

pengajaran maupun penelitian tentang bahasa tersebut. Salah satu wujud 

pelestarian bahasa Jawa ialah dengan mengetahui sejarah bahasa Jawa. 

Wedhawati, dkk (2006: 1–2) memaparkan sejarah bahasa Jawa secara singkat 

sebagai berikut. 

Bahasa Jawa merupakan bahasa pertama penduduk Jawa yang tinggal 

di Propinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, 

Banten, Lampung, sekitar Medan, daerah-daerah Jawa Timur, Banten, 

Lampung, sekitar Medan, daerah-daerah transmigrasi di Indonesia, 

diantaranya, sebagian Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan 

beberapa tempat di luar negeri, yaitu Suriname, Belanda, New 

Caledonia, dan Pantai Barat Johor. Bahasa Jawa secara diakronis 

berkembang dari bahasa Jawa Kuno. Bahasa Jawa Kuno berkembang 

dari bahasa Jawa Kuno Purba. Bahasa Jawa atau disebut Bahasa Jawa 

Baru/Modern dipakai oleh masyarakat Jawa sekitar abad 16 sampai 

sekarang. Berkembangnya bahasa Jawa baru bersamaan dengan 

beralihnya kebudayaan Hindu-Budha-Jawa ke kebudayaan Islam-

Jawa. Bahasa Jawa Baru, yang banyak mendapat pengaruh kosakata 

bahasa Arab, dipakai sebagai wahana baik lisan maupun tertulis 
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dalam suasana kebudayaan Islam-Jawa. Bahasa Jawa  kuno  dipakai 

oleh masyarakat  Jawa sejak abad ke–1 hingga pertengahan abad ke–

15. Mulai abad ke–1 hingga abad ke–6 bahasa Jawa kuno hanya 

dipakai secara lisan. Bahasa Jawa kuno banyak mendapat pengaruh 

kosakata sansekerta. Jumlah kosakata sansekerta  mencapai 45% dari 

keseluruhan kosa kata bahasa Jawa  kuno. Bahasa Jawa kuno dipakai 

sebagai wahana bahasa lisan maupun bahasa tertulis  dalam suasana 

kebudayaan Hindu–Budha–Jawa sejak abad ke–7 hingga  abad ke–15. 

Huruf yang dipakai awalnya adalah Pallawa kemudian diciptakan 

huruf Jawa kuno.  

 

2.1.10 Hakikat Bahasa Jawa di Sekolah Dasar 

Bahasa  Jawa  merupakan  salah  satu  pelajaran muatan lokal  yang  ada  

di Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 

423.5/5/2010 sebagai tindak lanjut dari SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 

895.5/01/2005. Surat keputusan tersebut berisi tentang upaya peningkatkan mutu 

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

penguasaan bahasa Jawa. “Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi 

daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan 

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

Bahasa Jawa merupakan salah satu unsur budaya nasional yang wajib untuk 

dilestarikan keberadaannya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 

kurikulum mata pelajaran muatan lokal (bahasa Jawa) wajib dilaksanakan oleh 

semua tingkatan sekolah baik negeri maupun swasta di Provinsi Jawa Tengah. 

Mata pelajaran bahasa Jawa bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 

keterampilan kepada siswa tentang kekayaan budaya Jawa. Standar Isi Mata 

Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) SD/SDLB/MI untuk kelas III semester 2 

menurut SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010, meliputi: 



31 

 

 

 

Tabel 2.1 Kurikulum Muatan Lokal 

No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1 Mendengarkan 

Mampu mendengarkan dan 

memahami berbagai ragam 

wacana lisan tentang percakapan 

dan tembang 

 

1.1 Mendengarkan percakapan antara 

anak dan anak dengan orang tua 

1.2 Mendengarkan tembang pucung 

2 Berbicara 

Mampu mengungkapkan 

pikiran, dan perasaan secara 

lisan tentang percakapan dan 

menceritakan pengalaman 

sendiri dengan santun. 

 

2.1 Melakukan percakapan 

menggunakan ragam bahasa 

tertentu. 

2.2 Menceritakan pengalaman yang 

menarik menggunakan ragam 

bahasa tertentu 

3 Membaca 

Mampu membaca dan 

memahami berbagai ragam teks 

bacaan melalui teknik membaca 

intensif, membaca indah, dan 

membaca huruf Jawa. 

 

3.1 Membaca dongeng atau cerita 

3.2 Membaca indah (misalnya 

geguritan, tembang pucung) 

3.3 Membaca kalimat sederhana 

berhuruf Jawa nglegena 

4 Menulis 

Mampu menulis karangan 

sederhana menggunakan 

berbagai ragam bahasa Jawa 

sesuai kaidah-kaidah penulisan 

dan menulis kalimat huruf Jawa. 

 

4.1 Menulis karangan sederhana 

menggunakan ragam bahasa Jawa 

tertentu. 

4.2 Menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa nglegena. 

 

 

2.1.11 Aksara Jawa 

Aksara Jawa adalah aksara atau huruf yang digunakan untuk menulis bahasa 

Jawa, yaitu bahasa asli salah satu kelompok masyarakat yang tinggal di Pulau 

Jawa. Hadiwirodarsono (2010: 4) mengatakan dari berbagai sumber sejarah 

disebutkan bahwa aksara Jawa berasal dari huruf Pallawa, India. Menurut 

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

menghubungkan antara tradisi lisan dengan tradisi tulisan yang berisi tentang asal 

usul abjad Jawa yang lebih dikenal dengan Legenda Aji Saka. Pemaparan 

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

 

Berdasarkan legenda tersebut, dapat disimpulkan bahwa aksara Jawa 

merupakan salah satu warisan kebudayaan Hindu–Budha dan kebudayaan Islam 

yang ada di tanah Jawa. Pencetus aksara Jawa ialah Empu Sengkala yang 

memiliki nama samaran Aji Saka. Aji Saka merupakan raja Madang Kamulan 

(Jawa). Aksara Jawa nglegena berjumlah 20, yang pelafalannya yaitu   [hͻ], 

 [nͻ],  [cͻ],  [rͻ],  [kͻ],  [dͻ],  [tͻ],  [sͻ],  [wͻ],  [lͻ], 

 [pͻ],  [dhͻ],  [jͻ],  [yͻ],  [nyͻ],  [mͻ],  [gͻ],  [bͻ],  

[thͻ],  [ngͻ]. Artinya abdi-abdi yang setia, terlibat dalam perkelahian, sama-

sama kuatnya, telah menemui ajalnya. 
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2.1.12 Aksara Jawa Nglegena 

Aksara Jawa nglegena disebut juga aksara Jawa utuh. Hadiwidodarsono 

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

mendapat sandhangan. Penulisan aksara Jawa nglegena menurut Sujari (2008: 20) 

“Penulisane ana ing ngisor garis utawa gumandhul ing garis”, yang dalam 

bahasa Indonesia artinya adalah ditulis di bawah garis atau menggantung di garis. 

Jumlah aksara Jawa nglegena ada 20 huruf, yaitu 

 

Gambar 2.1 Aksara Jawa Nglegena 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aksara Jawa nglegena 

adalah aksara Jawa yang masih utuh atau belum mendapatkan pasangan. Aksara 

Jawa nglegena berjumlah 20 aksara, yang dalam pelafalannya yaitu   [hͻ],  

[nͻ],  [cͻ],  [rͻ],  [kͻ],  [dͻ],  [tͻ],  [sͻ],  [wͻ],  [lͻ],  

[pͻ],  [dhͻ],  [jͻ],  [yͻ],  [nyͻ],  [mͻ],  [gͻ],  [bͻ],  

[thͻ],  [ngͻ]. 
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2.1.13 Model Pembelajaran 

Joyce dan Weill (2009) dalam Huda (2014: 73) mendeskripsikan model 

pembelajaran sebagai rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk 

kurikulum, mendesain materi-materi instruksional, dan memandu proses 

pengajaran di ruang kelas atau di setting yang berbeda. Abimanyu (2008: 2.4) 

berpendapat bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sitematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Model pembelajaran berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

Huda (2014: 73) menyatakan bahwa model-model pembelajaran dirancang 

untuk tujuan-tujuan tertentu, pengajaran konsep-konsep informasi, cara-cara 

berpikir, studi nilai-nilai sosial, dan lain sebagainya. Penerapan model tersebut 

membuat siswa terlibat aktif dalam tugas-tugas kognitif dan sosial tertentu. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu pedoman yang digunakan bagi para pengajar dalam merencanakan 

dan melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

 

2.1.14 Model Pembelajaran Quantum Learning 

DePorter dan Hernacki (2014: 14) Quantum Learning berakar dari upaya 

Dr. Georgi Lazanov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang 

bereksperimen dengan apa yang disebutnya sebagai “Sugestology” atau 

“Suggesto-pedia”. Pembelajaran berdasarkan pada landasan konteks yang 

menyenangkan dan situasi penuh kegembiraan. Menurut Kaifa (1999) dalam 
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Sa’ud (2010: 125), pembelajaran kuantum merupakan salah satu model, strategi, 

dan pendekatan pembelajaran khusus menyangkut keterampilan guru dalam 

merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem pembelajaran. Penerapan 

pembelajaran kuantum membantu guru menciptakan suasana pembelajaran yang 

efektif, menggairahkan, dan memiliki keterampilan hidup. 

Huda (2014: 192) berpendapat bahwa Quantum Learning merupakan model 

pembelajaran yang membiasakan belajar menyenangkan. Quantum Learning 

sebagai salah satu model belajar dapat memadukan berbagai sugesti positif dan 

interaksinya dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil 

belajar siswa secara menyeluruh. Lingkungan belajar yang menyenangkan dapat 

menimbulkan motivasi pada diri siswa sehingga dapat mempengaruhi proses 

belajar mereka.  

 
2.1.14.1 Prinsip-prinsip Quantum Learning 

DePorter dan Hiernacki (2014: 34) menyatakan bahwa asas utama 

pembelajaran kuantum adalah bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan antarkan 

dunia kita ke dunia mereka. Hal ini menunjukkan hubungan interaktif antara guru 

dengan siswa. Guru lebih dahulu memahami atau masuk ke dunia siswa, 

kemudian bawa siswa ke dunia guru dan siswa. Pada akhirnya dapat dikatakan 

bahwa siswa dapat membawa apa yang mereka pelajari ke dalam dunia mereka 

dan menerapkan pada situasi baru. Quantum Learning memiliki lima prinsip. 

Penjelasan Prinsip Quantum Learning menurut Sa’ud (2010: 128) sebagai berikut: 

(1) Segalanya berbicara, maksudnya bahwa seluruh lingkungan kelas 

hendaknya dirancang untuk dapat membaca pesan belajar yang dapat 
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diterima siswa. (2) Segalanya bertujuan, maksudnya semua 

penggubahan pembelajaran tanpa terkecuali harus mempunyai tujuan-

tujuan yang jelas dan terkontrol, (3) Pengalaman sebelum pemberian 

nama, maksudnya sebelum siswa belajar memberi nama 

(mendefinisikan, mengkonseptualisasikan, membedakan, 

mengkategorikan) hendaknya telah memiliki pengalaman informasi 

yang berkait dengan upaya pemberian nama tersebut. (4) Mengakui 

setiap usaha, maksudnya semua usaha belajar yang telah dilakukan 

siswa harus memperoleh pengakuan guru dan siswa lainnya. 

Pengakuan ini penting agar siswa selaluberani melangkah ke bagian 

berikutnya dalam pembelajaran. (5) Merayakan keberhasilan, 

maksudnya setiap usaha dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran 

pantas dirayakan. Perayaan ini diharapkan mmberikan umpan balik 

dan motivasi untuk kemajuan dan peningkatan hasil belajar 

berikutnya. 

 

2.1.14.2 Kelebihan dan Kelemahan Quantum Learning 

Quantum Learning merupakan bentuk inovasi penggubahan bermacam-

macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar kegiatan belajar. DePorter dan 

Hernacki (2014: 86) menyatakan bahwa “Quantum Learning adalah gabungan 

yang sangat simbang antara bekerja dan bermain, antara rangsangan internal dan 

eksternal, dan antara waktu yang dihabiskan di dalam zona aman”. Setiap model 

pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan model 

pembelajaran Quantum Learning menurut Sa’ud (2010: 130), antara lain 

meningkatkan partisipasi siswa, motivasi dan minat belajar siswa, meningkatkan 

daya ingat dan daya dengar, serta meningkatkan rasa kebersamaan dan kehalusan 

perilaku. Quantum Learning memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan Quantum 

Learning menurut Huda (2014: 196), yaitu:  

(1) memerlukan dan menuntut keahlian dan keterampilan guru secara 

khusus, (2) memerlukan proses perancangan dan persiapan 

pembelajaran yang cukup matang dan terencana, (3) tidak semua kelas 

memiliki sumber belajar, alat belajar, dan fasilitas yang dapat 

dijadikan prasyarat dalam Quantum Learning.  
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2.1.14.3 Langkah-langkah Quantum Learning 

Quantum Learning memiliki kerangka perencanaan yang akan memudahkan 

dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Kerangka Quantum Learning menjamin 

siswa menjadi tertarik dan berminat pada setiap  pelajaran. Guna memudahkan 

dalam mengingat kerangka pembelajaran Quantum Learning dapat disingkat 

menjadi TANDUR (DePorter dalam Sa’ud, 2010: 129). 

(1) Tumbuhkan, yaitu dengan memberikan apersepsi yang cukup 

shingga sejak awal kegiatan siswa telah trmotivasi untuk belajar dan 

mengalami Apa Manfaatnya Bagiku (AMBAK), (2) Alami, berikan 

pengalaman nyata kepada setiap siswa untuk mencoba, (3) Namai, 

berikan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, dan metode 

lainnya, (4) Demonstrasikan, sediakan kesempatan kepada siswa 

untuk menunjukkan kemampuannya, (5) Ulangi, beri kesempatan 

untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya, sehingga siswa 

merasakan langsung dimana kesulitan akhirnya dating kesuksesan, 

kami bias bahwa kami memang bias, (6) Rayakan, dimaksudkan 

sebagai respon pengakuan yang proporsional. 

 

2.1.15 Media Pembelajaran 

Media dalam proses pembelajaran dapat digunakan oleh guru sebagai alat 

bantu mengajar dan dapat digunakan sendiri oleh siswa untuk membantu 

memahami materi pelajaran. Sadiman (2011: 6) menyatakan bahwa kata media 

berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang 

secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Menurut Sudjana (2013: 

1) media pengajaran sebagai alat bantu mengajar ada dalam komponen 

metodologi, sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru. Gagne 

(1970) dalam Sadiman (2011: 6) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar.  
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran dalam rangka 

mempertinggi proses belajar siswa. Penggunaan media dalam pembelajaran 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Media dalam 

proses pembelajaran dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar guru dan dapat 

digunakan sendiri oleh siswa untuk membantu memahami materi pelajaran. 

Media berperan sebagai pengganti benda asli dalam pembelajaran dan 

memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran 

lebih optimal. Manfaat media pendidikan menurut Sadiman (2011: 23), yaitu (1) 

memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, (2) mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, (3) penggunaan media pendidikan 

secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Terdapat 

beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pengajaran. 

Jenis media pembelajaran menurut Sudjana (2013: 3), yaitu: 

(1) media  grafis  seperti  gambar,  foto,  grafik,  bagan  atau diagram,  

poster,  kartun,  komik dan lain-lain.  Media  grafis  sering  juga  

disebut  media  dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran 

panjang dan lebar,  (2) media  tiga  dimensi  yaitu  dalam  bentuk  

model  seperti  model padat,  model  penampang,  model  susun,  

model  kerja,  mork  up,  diorama, dan lain-lain,  (3) media  proyeksi  

seperti  slide,  film  strip,  film, penggunaan  OHP, dan lain-lain,  (4) 

penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. 

 

2.1.16 Media Puzzle 

Haryono (2013: 37) menjelaskan bahwa puzzle merupakan permainan 

menyusun kepingan gambar sehingga menjadi sebuah gambar yang utuh. 

Sedangkan menurut Hadfield (1999) dalam Syukron (2011) puzzle adalah 

pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang sulit untuk dimengerti atau dijawab”. 
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Menurut Sudono (2004: 28), puzzle merupakan Alat Permainan Edukasi (APE). 

Berdasarkan penggolongannya, puzzle termasuk alat permainan alat permainan 

manipulatif dan alat permainan  yang di gunakan di dalam ruangan. Puzzle 

bermanfaat dalam perkembangan motorik halus, emosi dan sosial anak. Ada lima 

jenis puzzle menurut Hadfield (1999) dalam Syukron (2011) yaitu: 

(1) Spelling puzzle, yakni puzzle yang terdiri dari gambar-gambar dan 

huruf-huruf acak untuk dijodohkan menjadi kosakata yang benar. (2) 

Jigsaw puzzle, yakni puzzle yang berupa beberapa pertanyaan untuk 

dijawab kemudian dari jawaban itu diambil huruf-huruf pertama untuk 

dirangkai menjadi sebuah kata yang merupakan jawaban pertanyaan 

yang paling akhir. (3) The thing puzzle, yakni puzzle yang berupa 

deskripsi kalimat-kalimat yang berhubungan dengan gambar-gambar 

benda untuk dijodohkan. (4) The letter(s) readiness puzzle, yakni 

puzzle yang berupa gambar-gambar disertai dengan huruf-huruf nama 

gambar tersebut, tetapi huruf itu belum lengkap. (5) Crosswords 

puzzle, yakni puzzle yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab dengan cara memasukan jawaban tersebut ke dalam kotak-

kotak yang tersedia baik secara horizontal maupun vertikal. 

 

Penggunaan media puzzle dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk 

membantu guru menyampaikan materi secara lebih mudah kepada siswa sehingga 

siswa dapat menerima materi secara cepat dan tepat. Penggunaan media puzzle 

perlu dipertimbangkan agar tujuan penggunaan media puzzle tercapai. Menurut 

Fatahillah (2013), terdapat kelebihan dan kelemahan dalam menggukan media 

puzzle.  

Kelebihan media puzzle yaitu bersifat konkret sehingga dapat menarik 

minat dan perhatian siswa, serta dapat mengatasi keterbatasan ruang 

dan waktu. Kelemahan media puzzle yaitu kurang maksimal bila 

diterapkan dalam kelompok besar, lebih menekankan indera 

penglihatan, serta media puzzle yang terlalu kompleks kurang efektif 

untuk pembelajaran.  

 

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis speeling puzzle, 

yakni puzzle yang terdiri dari huruf-huruf acak untuk dijodohkan menjadi 



40 

 

 

 

kosakata yang benar. Puzzle aksara tidak jauh berbeda dengan puzzle pada 

umumnya, namun disetiap potongan puzzle bukan berupa gambar melainkan 

huruf-huruf Jawa. Langkah-langkah penggunaan puzzle aksara yaitu (1) guru 

membagikan puzzle potongan aksara Jawa nglegena kepada setiap siswa, (2) guru 

memerintah siswa untuk mengurutkan puzzle tersebut sesuai urutan aksara Jawa 

yang benar, (3) setelah siswa mengurutkan puzzle, siswa membaca secara 

bersama-sama, (4) guru memberikan contoh penggunaan puzzle aksara dengan 

mengambil beberapa puzzle dan menggabungkannya menjadi sebuah kata atau 

kalimat, (5) siswa membaca puzzle yang dipegang oleh guru, (6) guru 

memberikan beberapa soal berupa kata atau kalimat sederhana, (7) siswa 

mengurutkan puzzle sesuai soal yang diberikan guru kemudian membacakannya. 

Puzzle merupakan salah satu media efektif yang dapat digunakan guru 

sebagai upaya meningkatkan penguasaan materi, karena membuat siswa  

termotivasi untuk menyelesaikan puzzle secara tepat dan cepat. Sisi edukasi 

permainan puzzle ini berfungsi untuk melatih daya ingat, melatih konsentrasi, 

ketelitian, kesabaran, logika, serta koordinasi mata dan tangan. 

  

2.2. Kajian Empiris 

 Penelitian di bidang pendidikan telah banyak dilakukan oleh para peneliti, 

termasuk penelitian tentang keefektifan penggunaan model Quantum Learning 

maupun media Puzzle dalam pembelajaran. Akan tetapi, hal tersebut masih perlu 

untuk diadakan penelitian lebih lanjut lagi baik penelitian yang bersifat 

melengkapi maupun yang bersifat baru. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan 
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kajian penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh 

Suryani (2013), Sriwiyana (2012), Solikhah (2012), dan Praheto (2013). 

 Suryani (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Improvement of 

Students’ History Learning Competence through Quantum Learning Model at 

Senior High School in Karanganyar Regency, Solo, Central Jawa Province, 

Indonesia”. Penelitian ini meneliti tentang keefektifan penggunaan model 

Quantum Learning pada siswa SMA Kabupaten Karanganyar, Solo, Provinsi 

Jawa Tengah terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

sejarah. Hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut: (1) Model Quantum 

Learning efektif untuk meningkatkan kompetensi belajar Sejarah dibandingkan 

dengan model Ekspositori, (2) Siswa dengan minat belajar yang tinggi memiliki 

kompetensi yang lebih baik daripada siswa dengan minat belajar pembelajaran 

sejarah rendah, (3) Ada pengaruh interaksi antara pendekatan pembelajaran dan 

minat dalam pembelajaran Sejarah.  

Sriwiyana (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Narasi Melalui Model Quantum Learning pada Siswa 

Kelas IV SDN 02 Pareng Mojogedang Karanganyar Tahun Pelajaran 

2011/2012”. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan model Quantum Learning 

terbukti efektif. Diketahui bahwa pada tahap prasiklus nilai rata-rata keterampilan 

menulis narasi siswa yaitu 62,93. Nilai rata-rata mengalami peningkatan yakni 

siklus I menjadi 73,42 dan siklus II menjadi 81,80. Selain itu, persentase 

ketuntasan belajar klasikal juga mengalami peningkatan yakni pada siklus I 

menjadi 74,42% dan siklus II menjadi 90,02%. 
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Solikhah (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Membaca Teks Beraksara Jawa dengan Menggunakan Metode 

Permainan Puzzle pada Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 7 Kebumen”. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media Puzzle dapat 

meningkatkan keterampilan membaca teks berhuruf Jawa. Nilai rata-rata prasiklus 

72,72. Nilai rata-rata mengalami peningkatan yakni siklus I menjadi 76,26 dan 

siklus II menjadi 81,45. 

Praheto (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Quantum 

Learning dengan Media Permainan Puzzle untuk Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Aksara Jawa pada Siswa Kelas 3B SD Negeri 1 Wangon Kab. 

Banyumas”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan 

model Quantum Learning dan media permainan Puzzle menjadikan peningkatan 

yang signifikan terhadap motivasi siswa dalam pembelajaran maupun kemampuan 

membaca aksara Jawa. Peningkatan kemampuan membaca aksara Jawa 

ditunjukkan dari nilai rata-rata kelas yang diperoleh yakni prasiklus 48,14, siklus I 

65,59, dan siklus II menjadi 76,38.  

 Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada menunjukkan 

keterkaitan dengan penelitian ini. Keterkaitan tersebut adanya kesamaan meneliti 

hasil belajar keterampilan membaca, materi aksara Jawa, penggunaan model 

Quantum Learning dan penggunaan media Puzzle, namun tempat, waktu, serta 

subjek penelitian berbeda. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti 

sebelumnya, peneliti termotivasi untuk melakukan Peneliti melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan 
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penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Perbedaan tersebut tampak 

pada cara mengatasi permasalahan tersebut. Peneliti menerapkan model Quantum 

Learning berbantuan media Puzzle dalam mengatasi kesulitan belajar membaca 

aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan, 

sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai pembelajaran membaca aksara 

Jawa nglegna. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa di Indonesia. Pemerintah Jawa 

Tengah menetapkan Kurikulum bahasa Jawa sebagai salah satu mata pelajaran 

muatan lokal yang ada pada setiap tingkat pendidikan. Pembelajaran bahasa Jawa 

tersebut sudah mencakup semua kemampuan kebahasaan seperti mendengar, 

berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan guru diperlukan dalam 

merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Pemilihan strategi, pendekatan, metode, model serta 

media yang tepat dan efektif juga dapat berpengaruh dalam proses belajar 

mengajar. Pada pelaksanaannya, pembelajaran bahasa Jawa terdapat banyak 

kendala. Salah satu materi yang dianggap sulit oleh siswa adalah materi aksara 

Jawa yang mulai dikenalkan sejak kelas III sekolah dasar. 

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada guru kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas, siswa mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran bahasa Jawa. Salah satu materi dalam pelajaran 
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bahasa Jawa yang dianggap sulit yaitu materi membaca aksara Jawa nglegena. 

Pada materi membaca aksara Jawa nglegena, siswa belum hafal dan masih 

kesulitan membedakan bentuk aksara Jawa serta belum memahami pelafalan 

aksara Jawa. Hal tersebut disebabkan guru masih mengandalkan model 

pembelajaran yang konvensional dan kurang memanfaatkan media dalam 

pembelajaran.  

Penggunaan model pembelajaran secara konvensional menyebabkan 

keterampilan membaca siswa tidak berkembang. Pemanfaatan media yang kurang 

maksimal mengakibatkan partisipasi dan antusias siswa kurang, serta 

pembelajaran menjadi kurang berakna. Selain itu waktu yang diberikan untuk 

mengajarkan mata pelajaran bahasa Jawa masih sedikit. Mata pelajaran bahasa 

Jawa hanya 2 jam pelajaran dalam satu minggu, padahal materi pelajaran bahasa 

Jawa sangat banyak, antara lain aksara Jawa, unggah-ungguh, tembang Jawa, 

crita, dan geguritan. 

Berdasarkan analisis data nilai tes materi membaca aksara Jawa nglegena, 

yaitu dari 30 siswa diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 60,8 dan ketuntasan 

belajar klasikal hanya 43,33%. Berdasarkan permasalahan tersebut, munculah 

sebuah pemikiran untuk menggunakan model Quantum Learning berbantuan 

media Puzzle dalam mata pelajaran bahasa Jawa khususnya materi membaca 

aksara Jawa. Quantum Learning merupakan kiat, petunjuk, strategi dan seluruh 

proses belajar yang mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat 

belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Penerapan 

model Quantum Learning memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan 

bermakna, bukan sekedar transaksi makna.  
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Cara untuk memperbaiki masalah tersebut, guru perlu melakukan perbaikan 

dalam meningkatkan proses dan hasil belajar seperti pemilihan model dan media 

pembelajaran yang tepat. Perbaikan dalam proses mengajar dilakukan dengan 

tujuan agar hasil pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa 

nglegena dapat meningkat. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar 

membaca aksara Jawa nglegena adalah dengan menggunakan model Quantum 

Learning berbantuan media Puzzle. 

Quantum Learning merupakan model pembelajaran yang membiasakan 

belajar menyenangkan. Lingkungan belajar yang menyenangkan dapat 

menimbulkan motivasi pada diri siswa sehingga dapat mempengaruhi proses 

belajar mereka. Puzzle merupakan permainan menyusun kepingan gambar 

sehingga menjadi sebuah gambar yang utuh. Permainan ini dapat menarik 

perhatian siswa sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Permainan 

Puzzle membutuhkan ketelitian, melatih anak untuk memusatkan pikiran, 

sehingga Puzzle termasuk permainan yang memiliki nilai-nilai edukatif.  

Penerapan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle diharapkan 

dapat meningkatkan minat dan aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pelajaran 

sehingga hasil belajar meningkat. Selain itu, penggunaan model dan media 

tersebut diharapkan dapat membuat siswa lebih percaya diri serta mampu 

mengatasi masalah dalam pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena. 

Berdasarkan uraian permasalahan dan solusi tindakan di atas maka dilaksanakan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Model Quantum Learning Berbantuan Media 

Puzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar Membaca Aksara Jawa Nglegena pada 

Siswa Kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas”. 
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2.4. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka di atas maka penulis 

merumuskan hipotesis tindakan yaitu “Penerapan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas belajar, 

dan hasil belajar membaca aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III SDN 2 

Pekaja Kabupaten Banyumas”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan langkah-langkah dan tata cara yang dilakukan 

peneliti selama melaksanakan penelitian. Peneliti akan menjelaskan tentang 

langkah-langkah dan tata cara yang dilakukan peneliti sesuai dengan prosedur dan 

tata cara dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Metode penelitian pada 

penelitian ini terdiri atas: (1) rancangan penelitian, (2) subjek penelitian, (3) waktu 

dan tempat penelitian, (4) prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaborasi, 

(5) siklus penelitian, (6) data penelitian, serta (7) teknik pengumpulan data, (8) 

instrumen penelitian, (9) teknik analisis data, serta (10) indikator keberhasilan. 

Pemaparannya sebagai berikut. 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

PTK yang akan dilaksanakan yakni PTK kolaboratif, yang dilaksanakan oleh 

peneliti berkolaborasi dengan guru kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas. 

Arikunto, dkk (2009: 3) mendefinisikan bahwa penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, 

yang disengaja munculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 

Kolaborasi dapat dilakukan oleh dua orang guru dengan cara bergantian 

mengamati. Arikunto, dkk (2009: 17) menyatakan “Ketika sedang mengajar, ia 

adalah seorang guru; ketika sedang mengamati, ia adalah seorang peneliti”. 

Kolaborasi juga dapat dilakukan secara berpasangan antara pihak yang melakukan 
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SIKLUS I 

SIKLUS II 

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 dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini ialah 

peneliti, bukan guru. 

Penelitian direncanakan terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 

satu pertemuan. Setiap pertemuan dilaksanakan untuk pembelajaran dan tes 

formatif pada bagian akhir pembelajaran. Satu pertemuan yaitu 2 jam pelajaran 

atau 2 x 35 menit, sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 4 x 35 menit. 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibaca pada 

gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

(Arikunto 2009: 16) 

Pemaparan mengenai prosedur penelitian yang akan digunakan peneliti 

sebagai berikut: 

Pengamatan 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi 

? 

Perencanaan 
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3.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana tindakan itu dilakukan (Arikunto, dkk 

2009: 17). Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan meliputi: (1) menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaan, (2) menyusun media pembelajaran, (3) 

menentukan prosedur penilaian, serta (4) menyusun alat penilaian. Perencanaan 

harus dilakukan dengan seteliti mungkin. Semua kegiatan yang akan dilakukan 

harus sudah dirancang pada tahap ini. Semakin baik perencanaan yang dilakukan 

maka diharapkan hasil yang diperoleh juga akan semakin optimal. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan (Arikunto, dkk 2009: 18). Tahap ini merupakan proses penerapan 

rancangan yang telah dibuat selama proses perencanaan. Kegiatan yang telah 

dirancang pada tahap perencanaan akan diterapkan dalam tindakan di kelas. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini difokuskan pada penerapan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle dalam pembelajaran bahasa Jawa 

materi membaca aksara Jawa nglegena. Peneliti harus berusaha menerapkan 

tindakan sesuai yang telah dirumuskan sehingga kegiatan yang telah dilakukan 

sesuai dengan tujuan semula. Pelaksanaan tindakan harus dilakukan dengan 

sebaik mungkin agar hasil yang diperoleh menjadi optimal. 

 

3.1.3 Pengamatan 

Tahap ini merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto, dkk 2009: 19). Selama proses pelaksanaan tindakan berlangsung, 
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peneliti juga bertindak sebagai pengamat. Peneliti mengamati segala sesuatu yang 

terjadi selama tindakan berlangung. Hal yang perlu diamati dalam tahap ini 

meliputi performansi guru dalam menyusun rencana dan pelaksanaan 

pembelajaran, aktivitas serta hasil belajar siswa. Selama melakukan pengamatan 

peneliti juga harus mencatat segala sesuatu yang terjadi untuk memperoleh data 

yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. Hasil pengamatan nantinya akan 

direfleksi untuk menentukan kekurangan dan kelebihan selama proses 

pembelajaran. 

 

3.1.4 Refleksi 

Arikunto, dkk (2009: 19) mengemukakan bahwa refleksi merupakan 

kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Refleksi 

dijadikan sebagai bahan evaluasi serta menetapkan kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian ini. Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali 

apa yang sudah dilakukan. Refleksi digunakan oleh peneliti untuk mengetahui 

apakah kegiatan yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik atau belum. 

Refleksi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam 

proses pembelajaran di kelas selama penelitian berlangsung.  

 Hasil refleksi ini digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk menentukan 

tindakan selanjutnya. Apabila masih ditemukan beberapa kekurangan maka hasil 

refleksi ini akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan pada 

siklus berikutnya. Apabila hasil refleksi menunjukkan adanya peningkatan 

kualitas pembelajaran, maka peneliti tidak perlu menyusun perencanaan dan 

melaksanakan siklus berikutnya.  
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3.2 Subjek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten 

Banyumas, tahun pelajaran 2014/2015. Siswa kelas III berjumlah 30 siswa yang 

terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Daftar nama siswa 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 1. Peneliti memilih kelas III SDN 2 

Pekaja Kabupaten Banyumas sebagai sumber data karena dalam wawancara yang 

dilakukan dengan guru kelas III, diperoleh informasi bahwa kelas III banyak 

mengalami kesulitan dalam mata pelajaran bahasa Jawa. Kesulitan yang dialami 

pada mata pelajaran bahasa Jawa yaitu pada materi membaca aksara Jawa 

nglegena.  

Materi aksara Jawa nglegena merupakan materi dasar pembelajaran aksara 

Jawa di sekolah. Siswa belum hafal dan sulit membedakan bentuk masing-masing 

aksara Jawa. Selain itu, siswa belum memahami pelafalan aksara Jawa, serta 

waktu yang digunakan untuk membelajakan materi tersebut masih terbatas. 

Berdasarkan fakta inilah maka peneliti akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) kolaboratif sebagai upaya peningkatan hasil belajar membaca aksara Jawa 

nglegena pada siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas. 

 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2015 dan 1 April 2015. Tempat 

penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas, yang 

beralamat di Jalan Kyai Maulana no. 561 Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor 
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Kabupaten Banyumas.  

Peneliti memilih SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas karena peneliti ingin 

meningkatkan mutu pendidikan dalam mata pelajaran bahasa Jawa khususnya 

materi membaca aksara Jawa nglegena. Penggunaan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle diharapkan mampu meningkatkan performansi guru, 

aktivitas dan hasil belajar siswa SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas. 

 

3.4 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Kolaboratif 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif sebagaimana jenis penelitian 

pada umumnya memiliki prosedur yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan 

penelitian. Perencanaan bertujuan mengetahui permasalahan untuk selanjutnya 

dicarikan solusi. Tahap perencanaan PTK terdiri dari (1) identifikasi masalah 

pembelajaran, (2) menganalisis dan merumuskan masalah pembelajaran, (3) 

merencanakan tindakan berdasarkan rumusan masalahl, (4) melaksanakan 

tindakan, pengamatan, dan asemen, (5) menganalisis data pengamatan dan 

asesmen serta interpretasi, serta (6) melakukan refleksi dan merencanakan 

tindakan selanjutnya (Taniredja, dkk 2011: 37). 

Tahap pelaksanaan PTK meliputi penetapan fokus permasalahan, 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan pengumpulan data, 

serta refleksi. Tindakan akhir yang dilakukan yaitu penyusunan laporan hasil 

penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti. Penelitian tindakan kelas 

menggabungkan tindakan bermakna dengan prosedur penelitian. Berikut ini akan 

dijelaskan lebih lanjut mengenai prosedur PTK kolaboratif. 
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3.4.1 Mengidentifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui masalah apa saja yang 

terjadi dalam pembelajaran. Aspek penting dalam tahap ini yakni menghasilkan 

gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami dalam proses 

pembelajaran. Permasalahan berasal dari permasalahan nyata yang timbul dalam 

pembelajaran sehari-hari, misalnya yang berkaitan dengan manajemen kelas, 

iklim belajar, proses belajar mengajar, sumber belajar, dan perkembangan 

personal. 

Menurut Arikunto, dkk  (2009: 38), identifikasi masalah dilakukan dengan 

cara mendata semua hal yang terkait dengan pembelajaran, mengklasifikasi 

masalah, mengurutkan masalah sesuai tingkat urgensinya, memilih masalah yang 

urgen untuk dipecahkan, serta mengkaji masalah tersebut. Masalah-masalah yang 

terjadi dapat berbeda dalam hal kepentingan atau nilai kemanfaatannya. Oleh 

karena itu, identifikasi masalah penting untuk menentukan tindakan selanjutnya. 

  

3.4.2 Menganalisis dan Merumuskan Masalah 

Tahap ini dimaksudkan untuk menentukan urgensi dan prioritas masalah 

yang harus dipecahkan dan dicarikan jalan keluarnya. Penyebab munculnya 

masalah dapat berasal dari guru, siswa, materi ajar, sumber belajar, dan faktor 

lainnya. Penyebab terjadinya masalah perlu diketahui supaya dapat ditentukan 

tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis dan merumuskan masalah 

yaitu masalah hendaknya dirumuskan secara jelas, dituangkan dalam kalimat 

tanya, dan dapat diuji secara empirik. Rumusan masalah umumnya menunjukkan 
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hubungan antara permasalahan dan tindakan. Rumusan masalah hendaknya 

menunjukkan secara jelas subjek, lokasi serta tindakan yang diimplementasikan 

untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. 

  

3.4.3 Merencanakan Tindakan Berdasarkan Rumusan Masalah 

Sebelum dibuat perencanaan tindakan hendaknya peneliti terlebih dahulu 

melakukan gagas pendapat, tindakan apa saja yang dapat membantu guru 

memecahkan masalah yang dihadapi. Tindakan yang dipilih adalah tindakan 

inovatif, antara lain: model sosial, pemrosesan informasi, personal, dan 

pembelajaran kontekstual. Untuk dapat merencanakan tindakan yang tepat, 

hendaknya melakukan kajian teori di bidang pembelajaran, diskusi dengan teman 

sejawat serta refleksi diri. 

Menurut Taniredja, dkk (2011: 40), hipotesis tindakan merupakan suatu 

pernyataan atau dugaan bahwa tindakan yang diberikan akan dapat memberikan 

solusi terhadap masalah pembelajaran yang ingin diatasi. Hipotesis tindakan 

menunjukkan suatu dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi apabila suatu 

tindakan dilakukan. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan tindakan 

antara lain: membuat skenario tindakan, mempersiapkan sarana pembelajaran, 

mempersiapkan instrumen penelitian, serta melakukan simulasi pelaksanaan 

(Taniredja, dkk 2011: 41).  

 

3.4.4 Melaksanakan Tindakan, Pengamatan, dan Asesmen 

Pelaksanaan tindakan adalah melaksanakan skenario pembelajaran yang 

sudah dibuat pada tahap persiapan secara aktual. Kegiatan pengamatan dan 



55 

 

 

 

intrepretasi dilakukan secara bersamaan. Asesmen dilakukan bersama dengan 

pelaksanaan tindakan dan pengamatan. Asesmen bertujuan untuk mengevaluasi 

hasil belajar yang dicapai siswa. Hasil ini merupakan data penelitian. 

Penelitian ini menggunakan model Quantum Learning berbantuan media 

Puzzle pada siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas terhadap materi 

membaca aksara Jawa nglegena. Pengamatan dilakukan terhadap performansi 

guru dan aktivitas belajar siswa. Penilaian dalam penelitian ini dilakukan terhadap 

performansi guru, aktifitas belajar siswa dan hasil belajar membaca aksara Jawa 

nglegena melalui tes lisan. 

 

3.4.5 Menganalisis Data Pengamatan dan Asesmen 

Jenis data atau informasi yang diperoleh dapat berupa data kualitatif dan 

kuantitatif. Menurut Taniredja (2011: 41), analisis data dapat dilakukan melalui 

beberapa tahap, misalnya: reduksi data, paparan data, dan penyimpulan hasil 

analisis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil pengamatan 

terhadap performasi guru, aktivitas belajar siswa, serta hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena. 

Performansi guru dinilai menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG). Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) ada dua macam, yaitu APKG 

1 dan APKG 2. APKG 1 untuk menilai rancangan pembelajaran, sedangkan 

APKG 2 untuk menilai pelaksanaan pembelajaran. Aktivitas belajar siswa dinilai 

melalui pengamatan menggunakan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. 

Hasil belajar siswa diperoleh melalui tes lisan dalam materi membaca aksara Jawa 

nglegena. 
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3.4.6 Melakukan Refleksi dan Merencanakan Tindak Lanjut  

Tahap ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang 

telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan 

evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya (Arikunto, 2009: 19). 

Refleksi digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses 

pembelajaran di kelas selama penelitian berlangsung. Evalusai dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan siswa setelah melasanakan pembelajaran. Hasil evaluasi 

digunakan untuk menetapakan langkah selanjutnya dalam upaya menghasilan 

perbaikan dalam pembelajaran. 

Refleksi dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mencakup analisis, 

sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. 

Jika terjadi masalah dalam proses pembelajaran, baik perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan, maupun refleksi, maka dilakukan tindakan ulang melalui 

siklus berikutnya. Kegiatan yang dilakukan meliputi  perencanaan ulang, tindakan 

ulang, dan pengamatan ulang, sehingga permasalahan dapat teratasi. 

 

3.5 Siklus Penelitian 

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

dari satu pertemuan. Satu pertemuan terdiri dari 2 jam pelajaran atau 2 x 35 menit, 

sehingga alokasi waktu yang digunakan yaitu 4 x 35 menit. Setiap akhir 

pertemuan dilakukan tes formatif berupa tes lisan untuk mengetahui hasil belajar 

membaca aksara Jawa nglegena. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai 

perencanaan yang dilakukan pada siklus I dan siklus II. Uraian lebih jelas dapat 

dibaca pada uraian berikut ini. 
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3.5.1 Siklus I 

Siklus I terdiri terdiri dari satu pertemuan, evaluasi siklus dilakukan pada 

akhir pembelajaran. Setiap siklus melalui 4 tahapan, yaitu: (1) perencanaan, tahap 

ini merupakan tahap yang dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan, yakni 

membuat rancangan pembelajaran, (2) pelaksanaan tindakan, tahap ini merupakan 

implementasi perencanaan yang dibuat pada tahap perencanaan, (3) pengamatan, 

tahap ini mencatat apa yang terjadi saat proses pembelajaran agar memperoleh 

data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya, dan (4) refleksi, dalam tahap 

ini diadakan diskusi antara peneliti dan observer. Pemaparan mengenai tahapan 

siklus I sebagai berikut. 

 

3.5.1.1 Perencanaan 

 Perencanaan pada penelitian ini adalah menyiapkan proses pembelajaran 

membaca aksara Jawa menggunakan model Quantum Learning berbantuan media 

Puzzle. Langkah-langkah perencanaan dalam penelitian ini antara lain: 

(1) Mengidentifikasi  masalah  pembelajaran  sebelum  menggunakan  model dan 

media pembelajaran pada materi membaca aksara Jawa nglegena, 

mendiagnosis masalah, dan mengembangkan pemecahan masalah. 

(2) Merancang rencana pembelajaran siklus I dengan materi membaca aksara 

Jawa nglegena menggunakan model Quantum Learning berbantuan media 

Puzzle. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus I dapat dibaca pada 

lampiran 14. 

(3) Merancang  kegiatan  siswa, alat dan media Puzzle aksara Jawa nglegena. 

(4) Menyusun lembar pengamatan performansi guru dan pengamatan aktivitas 
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siswa siklus I. 

(5) Menyusun tes formatif I. 

 

3.5.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu 

melakukan tindakan di kelas. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang dibuat oleh peneliti. Tindakan yang dilakukan dalam tahap 

pelaksanaan siklus I yaitu: 

(1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus I. 

(2) Menyiapkan alat dan media siswa siklus I. 

(3) Menyiapkan lembar pengamatan performansi guru siklus I. 

(4) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa siklus I. 

(5) Guru mengondisikan siswa dan melakukan presensi. 

(6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

(7) Guru memberikan apersepsi berupa kegiatan tanya jawab tentang aksara 

Jawa dan menyanyikan tembang “Aksara Jawa”. 

(8) Guru menjelaskan materi tentang aksara Jawa, bentuk masing-masing 

aksara Jawa dan cara membacanya. 

(9) Guru memberikan contoh kata aksara Jawa menggunakan media Puzzle dan 

siswa membacanya. 

(10) Guru menjelaskan secara singkat pembelajaran Quantum Learning 

menggunakan media Puzzle. Guru membagi Puzzle aksara kepada setiap 

siswa. Siswa menyusun Puzzle aksara secara urut. Siswa yang dapat 

menyusun Puzzle secara cepat dan benar akan mendapat reward . 
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(11) Guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 2 

anak untuk mengerjakan tugas. Guru memberikan soal kepada masing-

masing kelompok berupa beberapa kata. Setiap kelompok menyusun Puzzle 

aksara menjadi beberapa kata seperti dalam soal, kemudian 

membacakannya. 

(12) Guru membimbing kelompok untuk belajar dan bekerjasama. 

(13) Guru memberikan penilaian terhadap hasil tiap kelompok. 

(14) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok belajar. 

(15) Guru memberikan motivasi kepada siswa yang belum mencapai batas 

ketuntasan belajar. 

(16) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

(17) Guru melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. 

 

3.5.1.3 Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti selama pembelajaran berlangsung. 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap performasi guru dan aktivitas belajar 

siswa sesuai dengan pedoman pengamatan performansi guru dan aktivitas belajar 

siswa. Pengamatan dilakukan sejak awal sampai akhir pembelajaran. Pengamatan 

terhadap performansi guru menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG). APKG 1 beserta deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 4 dan 5. 

APKG 2 beserta deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 6 dan 7. Hasil 

pengamatan performansi guru siklus I dapat dibaca pada lampiran 16 dan 17. 

Rekapitulasi nilai prformansi guru dapat dibaca pada lampiran 18. Aspek yang 

diamati dalam performansi guru secara garis besar meliputi penguasaan materi, 



60 

 

 

 

penguasaan dalam menerapkan model Quantum Learning berbantuan media 

Puzzle, dan pengelolaan kelas.  

Aktivitas belajar siswa diamati dengan berpedoman pada indikator dalam 

lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Aspek yang diamati terdapat pada 

kegiatan: (a) pendahuluan, (b) eksplorasi, (c) elaborasi, (d) konfirmasi, dan (e) 

penutup. Lembar pengamatan aktivitas siswa dan deskriptornya dapat dibaca pada 

lampiran 8 dan 9. Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus I dapat dibaca pada 

lampiran 19.  

 

3.5.1.4 Refleksi 

 Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis segala kegiatan yang telah 

dilakukan pada siklus I. Analisis data dan evaluasi dilakukan secara kolaboratif 

dengan observer. Refleksi sebagai bahan evaluasi serta menyimpulkan kesimpulan 

yang didapat dari penelitian dan digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk 

rancangan tindakan selanjutnya.  

 Hasil refleksi digunakan untuk melihat gambaran tentang dampak yang 

diperoleh dari pelaksanaan siklus I yang telah dilakukan. Data yang dikumpulkan 

kemudian dianalisis oleh peneliti untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

pada siklus I. Berdasarkan analisis tersebut, diketahui nilai performansi guru 

selama mengajar, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, dan hasil 

pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III SDN 2 Pekaja 

Kabupaten Banyumas. Hasil refleksi digunakan sebagai acuan untuk 

merencanakan tindakan pada siklus II. 
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3.5.2 Siklus II 

Setelah dilaksanakan siklus I maka penelitian dilanjutkan pada siklus II 

dengan berdasarkan hasil refleksi siklus I. Siklus II terdiri terdiri dari 1 

pertemuan. Tes formatif dilakukan pada akhir pertemuan. Setiap siklus melalui 4 

tahapan, yaitu: (1) perencanaan, tahap ini merupakan tahap yang dilakukan 

sebelum pelaksanaan tindakan, yakni membuat rancangan pembelajaran, (2) 

pelaksanaan tindakan, tahap ini merupakan implementasi perencanaan yang dibuat 

pada tahap perencanaan, (3) pengamatan, tahap ini mencatat apa yang terjadi saat 

proses pembelajaran agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus 

berikutnya, dan (4) refleksi, dalam tahap ini diadakan diskusi antara peneliti dan 

observer. Tahap ini peneliti mengadakan analisis data untuk mengetahui sejauh 

mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai, sehingga dapat ditentukan 

diperlukan siklus berikutnya atau tidak. 

 
3.5.2.1 Perencanaan 

 Berdasarkan refleksi pada siklus I, peneliti merumuskan permasalahan 

terutama penggunaan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle pada 

materi membaca aksara Jawa nglegena. Perencanaan siklus II yang dilakukan 

peneliti adalah menyiapkan proses pembelajaran membaca aksara Jawa melalui 

model Quantum Learning berbantuan media Puzzle dengan langkah-langkah: 

(1) Mengidentifikasi masalah hasil belajar siklus I pada materi membaca aksara 

Jawa nglegena, mendiagnosis masalah, dan mengembangkan pemecahan 

masalah. 

(2) Merancang pelaksanaan pembelajaran siklus II dengan materi membaca 



62 

 

 

 

aksara Jawa nglegena. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus II 

dapat dibaca pada lampiran 24. 

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

aksara. 

(4) Menyusun lembar pengamatan performansi guru dan pengamatan aktivitas 

siswa siklus II. 

(5) Menyusun tes formatif II. 

 
3.5.2.2  Pelaksanaan 

 Pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu 

melakukan tindakan di kelas. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang dibuat oleh peneliti. Tindakan yang dilakukan dalam tahap 

pelaksanaan pada siklus II yaitu: 

(1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus II. 

(2) Menyiapkan alat dan media siswa siklus II. 

(3) Menyiapkan lembar pengamatan performansi guru siklus II. 

(4) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa siklus II. 

(5) Guru mengondisikan siswa dan melakukan presensi. 

(6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

(7) Guru memberikan apersepsi berupa kegiatan tanya jawab tentang aksara 

Jawa. 

(8) Guru memberikan contoh kalimat aksara Jawa menggunakan media Puzzle 

dan siswa membacanya. 

(9) Guru membagi siswa dalam kelompok untuk mengerjakan tugas dari guru. 

Guru memberikan soal setiap kelompok berupa beberapa kalimat. Setiap 
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kelompok menyusun kalimat tersebut menggunakan Puzzle aksara dan 

membacanya. 

(10) Guru membimbing kelompok untuk belajar dan bekerjasama. 

(11) Guru memberikan penilaian terhadap hasil tiap kelompok. 

(12) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok belajar. 

(13) Guru memberikan motivasi kepada siswa yang belum mencapai batas 

ketuntasan belajar. 

(14) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

(15) Guru melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. 

 
3.5.2.3 Pengamatan 

 Pengamatan dilakukan dengan mengadakan kolaborasi dengan guru kelas 

III. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada 

performansi guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 

kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran serta aktivitas belajar siswa. 

Pengamatan terhadap performansi guru menggunakan Alat Penilaian Kemampuan 

Guru (APKG). Aspek yang diamati dalam performansi guru secara garis besar 

meliputi penguasaan materi, penguasaan dalam menerapkan model Quantum 

Learning berbantuan media Puzzle, dan pengelolaan kelas. 

 Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam menyusun RPP (APKG 1) beserta 

deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 4 dan 5. Alat Penilaian Kemampuan 

Guru dalam pelaksanaan pembelajaran (APKG 2) beserta deskriptornya dapat 

dibaca pada lampiran 6 dan 7. Hasil pengamatan performansi guru siklus II dapat 

dibaca pada lampiran 26 dan 27. Rekapitulasi nilai kemampuan guru dapat dibaca 
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pada lampiran 28. 

Aktivitas belajar siswa diamati dengan berpedoman pada indikator dalam 

lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Aspek yang diamati terdapat pada 

kegiatan: (a) pendahuluan, (b) eksplorasi, (c) elaborasi, (d) konfirmasi, dan (e) 

penutup. Lembar pengamatan aktivitas siswa dapat dibaca pada lampiran 8. 

Deskriptor pngamatan aktivitas siswa dapat dibaca pada lampiran 9. Nilai 

pngamatan aktivitas siswa siklus II dapat dibaca pada lampiran 29.  

 
3.5.2.4 Refleksi 

 Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis segala kegiatan yang telah 

dilakukan pada siklus II. Analisis data dan evaluasi dilakukan secara kolaboratif 

dengan observer. Hasil refleksi digunakan untuk melihat dampak yang diperoleh 

dari pelaksanaan siklus II yang telah dilakukan. Data yang dikumpulkan kemudian 

dianalisis oleh peneliti untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada siklus II. 

Berdasarkan analisis tersebut diketahui nilai performansi guru selama mengajar, 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan hasil pembelajaran membaca 

aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas. 

 Berdasarkan hasil refleksi siklus II, peneliti dapat menyimpulkan apakah 

hipotesis tindakan tercapai atau tidak. Apabila performansi guru, aktivitas belajar 

siswa serta hasil belajar siswa meningkat dan sesuai indikator keberhasilan, maka 

penelitian dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 

model Quantum Learning berbantuan media Puzzle yang digunakan dapat 

meningkatkan pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III 

SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas. 
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3.6 Data Penelitian 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai sumber data dan jenis data 

penelitian yang digunakan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi siswa, guru, 

dan dokumen. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan data 

kuantitatif. Pemaparan mengenai data penelitian sebagai berikut. 

3.6.1 Jenis Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data data kualitatif dan kuantitatif. 

Data kualitatif dalam penelian ini diperoleh berdasarkan pengamatan terhadap 

performansi guru dan aktivitas belajar siswa. Data kuantitatif dalam penelitian ini 

berupa hasil belajar siswa membaca aksara Jawa nglegena siklus I dan Siklus II. 

Pemaparannya sebagai berikut. 

 

3.6.1.1 Data Kualitatif 

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

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

penelitian ini berupa performansi guru dalam merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dan pelaksanaan pembelajaran serta daftar aktivitas siswa. 

Data kualitatif diambil dengan menggunakan teknik nontes, yakni melalui 

pengamatan.  

 

3.6.1.2 Data Kuantitatif 

 Menurut Sugiyono (2014: 6), data kuantitatif adalah data yang berbentuk 

angka atau data yang diangkakan. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh 

dari hasil belajar siswa membaca aksara Jawa nglegena melalui tes pada siklus I 
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dan siklus II. Data kuantitatif ini diambil dengan teknik tes yaitu melalui tes lisan 

terhadap keterampilan membaca aksara Jawa nglegena. Tes lisan dilakukan 

sebanyak dua kali, yaitu pada setiap akhir pembelajaran siklus I dan siklus II. Tes 

diadakan setelah siswa mengikuti pembelajaran materi membaca aksara Jawa 

nglegena menggunakan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle. 

 

3.6.2 Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber. Sumber data yang 

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

Pemaparan mengenai sumber data sebagai berikut. 

 
3.6.2.1 Guru 

Data yang diperoleh dari guru yaitu data hasil pengamatan terhadap 

performansi guru selama pembelajaran, baik pada siklus I maupun siklus II. Data 

performansi guru diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti. Guru 

yang dimaksud dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu guru kelas III SDN 2 

Pekaja Kabupaten Banyumas.  

Performansi guru yang diamati dan dinilai meliputi kemampuan guru dalam 

menyusun RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Pengamatan dan penilaian 

terhadap performansi guru dalam pembelajaran berpedoman pada deskriptor yang 

terdapat pada Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). APKG dalam penelitian 

ini ada dua macam, yaitu APKG 1 dan APKG 2. APKG 1 untuk mengamati 

perencanaan pembelajaran. APKG 2 untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran. 
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3.6.2.2 Siswa 

Siswa yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa kelas III 

SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas, tahun pelajaran 2014/2015. Siswa kelas III 

SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas berjumlah 30 siswa, terdiri dari 18 siswa 

laki-laki dan 12 siswa perempuan. Data siswa selangkapnya dapat dibaca pada 

lampiran 1. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 

siswa melalui teknik tes dan non tes. Data yang diperoleh melalui tes berupa data 

hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa siklus I dapat dibaca pada lampiran 19 dan 

siklus II pada lampiran 21. Data yang diperoleh melalui non tes berupa data 

aktivitas belajar siswa. Nilai pengamatan aktivitas siswa siklus I dapat dibaca 

pada lampiran 29 dan siklus II pada lampiran 31. Data aktivitas dan hasil belajar 

siswa diperoleh pada pembelajaran materi membaca aksara Jawa nglegena 

menggunakan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle. 

 
3.6.2.3 Dokumen 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data nilai pengamatan 

aktivitas belajar siswa dan nilai hasil belajar siswa kelas III SDN 2 Pekaja 

Kabupaten Banyumas, tahun ajaran 2014/2015.  Selain itu, juga dibutuhkan daftar 

nama siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas tahun ajaran 

2014/2015, daftar nilai siswa semester 1, daftar hadir siswa siklus I dan II, dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) siklus I dan II. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan digunakan untuk memperoleh data yang relevan 
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dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data berguna bagi peneliti 

untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan dalam pembelajaran yang sedang 

diteliti. Peningkatan pembelajaran dalam penelitian seperti performansi guru, 

aktivitas belajar siswa dan hasil belajar membaca aksara Jawa nglegena. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian peningkatan hasil belajar membaca aksara Jawa 

pada siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas menggunakan teknik tes 

dan teknik non tes. Pemaparan mengenai teknik pengumpulan data sebagai 

berikut. 

3.7.1 Teknik Tes 

Tes merupakan sebuah instrumen yang dipakai untuk memperoleh informasi 

tentang seseorang atau objek. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data 

yang besifat kuantitatif. Tes digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan 

subjek penelitian ini. Menurut Poerwanti (2008: 1.5), tes adalah seperangkat tugas 

yang harus dikerjakan oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dan 

penguasaan terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan 

tujuan pengajaran tertentu.  

Tes pada penelitian ini dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran pada 

siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas. Teknik tes yang digunakan 

adalah teknik tes kinerja atau performansi. Hal ini disebabkan hasil belajar siswa 

dapat dilihat dari performansi siswa pada saat membaca aksara Jawa nglegena. 

Jenis tes yang digunakan ialah tes lisan. Alat yang digunakan dalam tes ini yakni 

lembar pengamatan. Aspek-aspek yang diamati meliputi pelafalan, intonasi, 

kejelasan, kejelasan serta percaya diri siswa pada saat membaca aksara Jawa 
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nglegena. Aspek-aspek membaca aksara Jawa nglegena dan deskriptornya dapat 

dibaca pada lampiran 10 dan 11. 

 

3.7.2 Teknik Nontes 

Teknik non tes adalah suatu alat penilaian yang biasanya dipergunakan 

untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan siswa dengan tidak 

menggunakan tes. Teknik nontes digunakan untuk mengumpulkan data yang 

bersifat kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh 

data yaitu melalui pengamatan. Teknik pengamatan digunakan untuk memperoleh 

data performansi guru dan aktivitas belajar siswa. Alat yang digunakan pada 

teknik nontes yakni lembar pengamatan.  

Aspek-aspek performansi guru yang diamati meliputi kemampuan guru 

dalam menyusun RPP dan pada pelaksanaan pembelajaran. Alat yang digunakan 

untuk mengukur performansi guru disebut Alat Penilaian Kemampuan Guru 

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

APKG 1 untuk mengamati perencanaan pembelajaran. APKG 2 untuk mengamati 

pelaksanaan pembelajaran. APKG 1 beserta deskriptornya dapat dibaca pada 

lampiran 4 dan 5. APKG 2 beserta deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 6 

dan 7. 

Aktivitas belajar siswa diamati saat pembelajaran berlangsung. Aktivitas 

belajar siswa dinilai menggnakan lembar aktivitas siswa. Aspek-aspek aktivitas 

siswa yang diamati meliputi (1) kesiapan siswa dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa nglegena, (2) kesiapan siswa menerima pelajaran, (3) partisipasi 
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siswa dalam kegiatan eksplorasi, (4) partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi, 

(5) antusiasme siswa pada media Puzzle, (6) partisipasi siswa dalam pembelajaran 

dengan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle, (7) partisipasi siswa 

dalam kegiatan konfirmasi, (8) partisipasi siswa dalam kegiatan akhir. Terdapat 4 

rentang skor pada setiap aspek yang dinilai. Skor terendah yaitu 1 dan skor 

tertinggi 4 untuk masing-masing aspek. Lembar aktivitas siswa dan deskriptornya 

dapat dibaca pada lampiran 8 dan 9. 

 

3.8 Instrumen Penelitian 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini. Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini. Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi instrumen tes 

dan instrumen nontes. Pemaparan mengenai instrumen penelitian adalah sebagai 

berikut. 

 
3.8.1  Instrumen Tes 

Tes dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai hasil belajar siswa. Tes 

diberikan pada setiap akhir pembelajaran. Tes yang digunakan dalam penelitian 

ini yakni tes performansi. Jenis instrument tes yang digunakan ialah tes lisan. Alat 

yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa yaitu 

lembar pengamatan hasil belajar siswa. Aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian 

membaca aksara Jawa nglegena dapat dibaca pada Tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Rubrik Penilaian Membaca Aksara Jawa Nglegena 

 
No. Aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 

1. Ketepatan pelafalan dalam membaca 

aksara Jawa nglegena 
 

   

2. Ketepatan dalam penggunaan intonasi     

3. Kelancaran dalam membaca aksara Jawa 

nglegena 
 

   

4. Kejelasan dalam membaca aksara Jawa 

nglegena 
 

   

5. Percaya diri dalam membaca aksara Jawa 

nglegena 
 

   

Jumlah Skor  

Terdapat lima aspek yang dinilai dalam penilaian membaca aksara Jawa 

nglegena pada rubrik tersebut. Terdapat 4 rentang skor pada setiap aspek yang 

dinilai. Skor terendah yaitu 1 dan skor tertinggi 4 untuk masing-masing aspek. 

Penjelasan selengkapnya mengenai deskriptor aspek membaca aksara Jawa 

nglegena dapat dibaca pada lampiran 11. Setelah diketahui jumlah skor, langkah 

berikutnya ialah menentukan nilai akhir. Untuk menentukan nilai akhir yang 

diperoleh siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Nilai Akhir =  x 100 

 
(Nurgiyantoro, 2014: 392) 

 

 

3.8.2 Instrumen Nontes 

Untuk mendapatkan data kualitatif penelitian ini maka dilakukan teknik 

nontes yakni pengamatan. Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi data 

aktivitas belajar siswa dan performansi guru. Instrumen nontes yang digunakan 

untuk mengumpulkan data kualitatif penelitian meliputi lembar pengamatan 
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performansi guru dan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 
3.8.3.1 Lembar Pengamatan Performansi Guru 

Data mengenai performansi guru diperoleh melalui pengamatan yang 

dilakukan oleh Ibu Rokhyati, S.Pd selaku observer pada saat pelaksanaan 

pembelajaran siklus I dan siklus II. Lembar pengamatan yang digunakan untuk 

mengumpulkan data performansi guru yaitu Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG). Aspek-aspek yang diamati meliputi kemampuan guru dalam menyusun 

RPP dan dalam pelaksanaan pembelajaran.  

Alat yang digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam menyusun RPP 

yaitu APKG I. APKG I dan deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 4 dan 5. 

Alat yang digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran yakni APKG 2. APKG 2 dan deskriptornya dapat dibaca pada 

lampiran 6 dan 7. 

 
3.8.3.2 Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Data mengenai aktivitas siswa diperoleh melalui pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti dalam pembelajaran siklus I dan siklus II. Alat yang 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data aktivitas belajar siswa yaitu lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa. Aspek-aspek yang dinilai adalah (1) kesiapan 

siswa dalam pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena, (2) kesiapan siswa 

menerima pelajaran, (3) partisipasi siswa dalam kegiatan eksplorasi, (4) partisipasi 

siswa dalam kegiatan elaborasi, (5) antusiasme siswa pada media Puzzle, (6) 

partisipasi siswa dalam pembelajran dengan model Quantum Learning berbantuan 
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media Puzzle, (7) partisipasi siswa dalam kegiatan konfirmasi, serta (8) partisipasi 

siswa dalam kegiatan akhir. 

Pengamatan aktivitas belajar dilaksanakan pada saat proses pembelajaran 

membaca aksara Jawa nglegena berlangsung. Terdapat 4 rentang skor pada setiap 

aspek yang dinilai. Skor terendah yaitu 1 dan skor tertinggi 4 untuk masing-

masing aspek. Untuk menilai aspek-aspek tersebut maka digunakan deskriptor 

lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Lembar pengamatan aktivitas belajar 

siswa berserta deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 8 dan 9.  

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data 

kuantitatif. Setelah data diperoleh maka langkah yang dilakukan adalah 

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

yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dan kualitatif yang telah 

diperoleh. Pemaparan mengenai teknik analisis data kuntitatif dan kualitatif dapat 

dibaca pada uraian berikut. 

 
3.9.1 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini yakni data hasil pengamatan aktivitas 

belajar siswa dan data hasil pengamatan performansi guru dalam pembelajaran 

siklus I dan siklus II. Data kualitatif diperoleh dari teknik nontes, penilaiannya 

menggunakan lembar pengamatan. Hasil pengamatan inilah yang merupakan data 

kualitatif dari penelitian ini yang kemudian diubah ke dalam angka. Rumus-rumus 

yang akan digunakan dalam teknik analisis data kualitatif sebagai berikut. 



74 

 

 

 

3.9.1.1 Performansi Guru 

Data performansi guru diperoleh dari pengamatan selama pelaksanaan siklus 

I dan II. Selama pelaksanaan pembelajaran pada setiap siklus, performansi guru 

dalam pembelajaran diamati oleh peneliti. Nilai performansi guru diperoleh dari 

skor perolehan setiap aspek yang diamati pada masing-masing lembar APKG 1 

dan 2. Satu deskriptor yang tampak mendapat skor 1, karena setiap aspek memuat 

5 deskriptor, maka skor maksimal tiap aspek yaitu 5. APKG 1 beserta 

deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 4 dan 5. APKG 2 beserta deskriptornya 

dapat dibaca pada lampiran 6 dan 7. Rumus yang digunakan dalam pengamatan 

performansi guru menurut Andayani, dkk (2011: 47) sebagai berikut. 

(1) APKG 1 (R) 

R =  

(2) APKG 2 (K) 

K =  

(3) Nilai performansi guru 

 =  

Keterangan: 

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

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

 = Nilai performansi guru 

(Andayani, dkk 2011: 47) 
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Penentuan kriteria nilai performansi guru menurut Pedoman Akademik 

UNNES (2011: 54), dapat dibaca pada Tabel 3.2. 

 Tabel 3.2. Kategori Keberhasilan Performansi Guru 

 

No Nilai Angka Nilai Huruf Kategori 

1 86 – 100 A Baik sekali 

2 81 – 85 AB Lebih dari baik 

3 71 – 80 B Baik 

4 66 – 70 BC Lebih dari cukup 

5 61 – 65 C Cukup 

6 56 – 60 CD Kurang dari cukup 

7 51 – 55 D Kurang 

8 < 50 E Gagal (tidak lulus) 

 

 

3.9.1.2 Menghitung Nilai Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas belajar siswa diperoleh dari pengamatan selama pelaksanaan 

penelitian siklus I dan II. Data ini diperoleh melalui pengamatan dengan 

berpedoman pada lembar aktivitas belajar siswa beserta deskriptornya. Lembar 

aktivitas belajar siswa beserta deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 8 dan 9. 

Aktivitas belajar siswa diperoleh dari skor perolehan setiap aspek yang diamati 

pada lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Satu deskriptor yang tampak 

mendapat skor 1, karena setiap aspek memuat 4 deskriptor, maka skor maksimal 

tiap aspek yaitu 4. Untuk menentukan nilai keaktifan siswa digunakan rumus: 

 =  X 100% 

Keterangan: 

 = Persentase keaktifan siswa 

 = Jumlah skor perolehan 

 = Jumlah siswa 
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 = Skor maksimal 

(Yonny, dkk 2010: 176) 

 
Setelah mengetahui persentase keaktifan siswa, maka peneliti perlu 

menentukan kategori persentase keaktifan siswa. Kategori keaktifan siswa 

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

persentase keaktifan siswa menurut Yonny, dkk (2010 175) terdapat pada Tabel 

3.3. 

 
 Tabel 3.3. Kategori Persentase Keaktifan Siswa 

 
 

PERSENTASE KATEGORI 

75% - 100% Sangat Aktif 

50% - 74,99% Aktif 

25% - 49,99% Cukup Aktif 

0% - 24,99% Kurang Aktif 

 

 

3.9.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data-data yang berbentuk bilangan. Data 

kuantitatif dalam penelitian ini yakni data hasil belajar siswa. Teknik analisis data 

kuantutatif digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran. Data hasil belajar yang dianalisis meliputi: (1) nilai akhir belajar 

siswa, (2) nilai rata-rata kelas, dan (3) persentase tuntas belajar klasikal. Rumus-

rumus yang akan digunakan untuk mengolah data kuantitatif antara lain: 

 
3.9.2.1 Nilai Akhir 

Penentuan nilai akhir siswa diperoleh melalui penilaian kemampuan 

membaca aksara Jawa nglegena. Penilaian tersebut, menggunakan model 

penilaian pembobotan masing-masing unsur. Skor hasil belajar siswa diperoleh 
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dari jumlah keseluruhan skor masing-masing unsur berdasarkan hasil 

keterampilan membacanya. Sistem pembobotan masing-masing unsur digunakan 

sebagai pedoman penilaian keterampilan membaca aksara Jawa nglegena. Hasil 

belajar siswa diperoleh dari tes performansi. Untuk menentukan nilai akhir belajar 

yang diperoleh masing-masing siswa dapat digunakan rumus berikut: 

Nilai Akhir =  x 100 

 
(Nurgiyantoro, 2014: 392) 

 

 

3.9.2.2 Nilai Rata-rata Kelas 

Setelah mengolah nilai akhir sebagai hasil belajar siswa, peneliti kemudian 

menghitung nilai rata-rata kelas. Untuk menentukan rata-rata kelas dapat 

digunakan rumus berikut: 

   

Keterangan: 

NR = Nilai Rata-Rata Kelas 

NA = Nilai Akhir yang Diperoleh Siswa 

SN = Jumlah Siswa  

(Poerwanti et al, 2008: 6.25) 

 

3.9.2.3 Persentase Tuntas Belajar Klasikal 

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

menghitung ketuntasan klasikal. Ketuntasan klasikal merupakan persentase 

jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran. Untuk menentukan presentase 

tuntas belajar siswa dapat digunakan rumus berikut: 
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(Aqib, dkk 2014: 41) 

Menurut Aqib, dkk (2014: 41), persentase tersebut dikategorikan 

berdasarkan pada kriteria tingkat keberhasilan belajar klasikal dalam Tabel 3.4. 

Terdapat lima kategori dalam Tabel 3.4, yakni sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi, dan sangat tinggi. 

 

 Tabel 3.4. Kategori Tingkat Keberhasilan Belajar Klasikal 

Tingkat Keberhasilan Kategori 

> 80 % Sangat tinggi 

60-70 % Tinggi 

40-59 % Sedang 

20-39 % Rendah 

< 20 % Sangat rendah 

 

3.10 Indikator Keberhasilan 

Model Quantum Learning berbantuan media Puzzle dikatakan berhasil 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten 

Banyumas jika berhasil mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. 

Indikator keberhasilan pembelajaran dengan model pembelajaran Quantum 

Learning berbantuan media Puzzle adalah: (1) skor performansi guru dalam 

pembelajaran minimal B dengan nilai 71, (2) persentase keaktifan belajar siswa 

minimal sebesar 70% dengan kategori aktif, serta (3) penelitian ini dikatakan 

berhasil apabila hasil belajar siswa mencapai rata-rata kelas sekurang-kurangnya 

65 dan persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 75%. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian telah dilaksanakan dengan menerapkan model Quantum 

Learning berbantuan media Puzzle pada siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten 

Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan performansi guru, 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Jawa materi membaca 

aksara Jawa nglegena. Penelitian dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri 

dari satu pertemuan pembelajaran. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 

2015. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 1 April 2015. Pada bagian ini akan 

dijelaskan tentang (1) deskripsi data, (2) hasil penelitian, (3) pembahasan, serta 

(4) implikasi hasil penelitian. Pemaparannya sebagai berikut. 

 

4.1 Deskripsi Data 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan secara kolaborasi 

dengan guru kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas. Peneliti berperan 

sebagai pengamat selama proses pembelajaran. Guru kelas III SDN 2 Pekaja 

Kabupaten Banyumas berperan sebagai pengelola kegiatan pembelajaran. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus pada pembelajaran bahasa Jawa 

materi membaca aksara Jawa nglegena dengan menggunakan model Quantum 

Learning berbantuan media Puzzle.  

Penelitian ini memperoleh data hasil tes dan non tes pada setiap siklusnya. 

Hasil tes pada setiap akhir siklus diperoleh dari nilai tes formatif siswa. Hasil non 
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tes berupa data pengamatan performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan 

dokumentasi. Subbab ini akan menjelaskan tentang deskripsi data setiap siklus. 

Berikut akan diuraikan mengenai deskripsi data siklus I dan siklus II.  

 
4.1.1 Data Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2015 mulai pukul 07.00-08.10 

WIB. Pengambilan data penelitian yang dilakukan pada siklus I meliputi data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil 

observasi terhadap performansi guru dan aktivitas siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran siklus I. Data performansi guru serta aktivitas siswa dalam 

pembelajaran siklus I diperoleh melalui pengamatan siklus I.  

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data hasil belajar siswa. Data 

hasil belajar siswa diperoleh melalui pengamatan terhadap performansi siswa 

dalam membaca aksara Jawa nglegena. Pengambilan data kuantitatif dilakukan 

dengan menggunakan teknik tes yakni tes lisan. Berikut akan diuraikan (1) data 

hasil pengamatan performansi guru, (2) data hasil pengamatan aktivitas belajar 

siswa, (3) data hasil belajar siswa, (4) refleksi siklus I, serta (5) revisi yang 

dilakukan untuk pelaksanaan siklus II. 

 
4.1.1.1 Hasil Pengamatan Performansi Guru 

 Performansi   guru   dalam   penelitian ini  dinilai  dengan  menggunakan 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG) terdiri dari Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Hasil penilaian kemampuan guru dalam menyusun 
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RPP siklus I dapat dibaca selengkapnya pada lampiran 16, dan rekapitulasi hasil 

penilaian performansi guru dalam menyusun RPP dapat dibaca pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Nilai Kemampuan Guru Menyusun RPP Siklus I 

     

  

 Berdasarkan Tabel 4.1,  Rata-rata  kemampuan  guru  dalam  menyusun  

rencana pelaksanaan pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena pada  siklus  I 

sebesar 3,7. Nilai performansi guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sebesar 74 dan kategori nilai performansi guru dalam 

menyusun RPP adalah B (baik). Rata-rata tersebut sudah memenuhi indikator 

keberhasilan namun belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan pada siklus II.  

 Rata-rata kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah 3,9 dari 

7 aspek yang terdapat dalam lembar Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) 2. 

Nilai performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah 77,5 dan 

berkategori BC (lebih dari cukup). Berdasarkan indikator keberhasilan yang 

dicapai hanya 77,5 masih dirasa kurang oleh peneliti karena guru dalam mengajar 

No Indikator 
Skor 

Perolehan 
Nilai Akhir 

1 

Menentukan bahan perbaikan pembelajaran 

dan merumuskan tujuan/indikator perbaikan 

pembelajaran 

4 

 

    x 100 

= 0,74 x 100 

= 74 

 

2 

Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media (alat bantu pembelajaran), dan 

sumber pembelajaran 

4 

3 

Merencanakan skenario kegiatan  perbaikan 

pembelajaran menggunakan model Quantum 

Learning berbantuan media Puzzle 

3,2 

4 
Merancang pengelolaan kelas perbaikan 

pembelajaran 
3 

5 
Merencanakan prosedur, jenis,  dan  

menyiapkan alat penilaian 
3,5 

6 Tampilan dokumen rencana pembelajaran 4,5 

Jumlah 22,2 

Rata-rata 3,7 
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masih kurang maksimal. Oleh karena itu, peneliti perlu mengadakan perbaikan 

dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus II. Diharapkan pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus II akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Rekapitulasi 

penilaian kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I dapat dibaca 

pada Tabel 4.2. Hasil penelitian kemampuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran siklus I selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 17. 

Tabel 4.2. Rekapitulasi Nilai Kemampuan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

 Siklus I 

   

 Hasil penilaian performansi guru menyusun RPP siklus I sebesar 74 dengan 

kategori B (baik). Nilai performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

sebesar 77,5 dengan kategori B (baik). Nilai akhir performansi pada siklus I 

sebesar 75,25 dengan kategori B (baik). Indikator keberhasilan performansi guru 

No. Indikator 
Skor 

Perolehan 
Nilai Akhir 

1 Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 3,5  

  x 100 

= 0,775x100 

= 77,5 

 

2 

Melaksanakan kegiatan perbaikan 

pembelajaran berdasarkan model Quantum 

Learning berbantuan media Puzzle  

3,67 

3 Mengelola interaksi kelas 3,2 

4 

Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap 

belajar 

4 

5 

Mendemonstrasikan kemampuan khusus 

menggunakan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle dalam perbaikan 

pembelajaran bahasa Jawa 

4,5 

6 
Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar 4 

7 Kesan umum kinerja guru 4,25 

Jumlah 27,12 

Rata-rata 3,9 
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pada penelitian ini sebesar minimal 71 dan berkategori B (baik). Performansi guru 

klas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas pada siklus I sudah memenuhi 

indikator keberhasilan, namun belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan pada 

siklus berikutnya. 

 

4.1.1.2 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa memperoleh data persentase 

kehadiran siswa dan persentase aktivitas siswa. Pengamatan dilakukan selama 

siswa mengikuti pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa 

nglegena melalui penerapan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle. 

Siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas berjumlah 30 siswa. 

Persentase kehadiran siswa pada siklus I mencapai 100%. Persentase kehadiran 

siswa pada siklus I sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yakni 

> 90%.  

Penilaian aktivitas siswa terdiri dari 8 aspek. Satu deskriptor yang tampak 

mendapat skor 1, karena setiap aspek memuat 4 deskriptor, maka skor maksimal 

setiap aspek yaitu 4. Aspek-aspek aktivitas siswa yang diamati meliputi (1) 

kesiapan siswa dalam pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena, (2) kesiapan 

siswa menerima pelajaran, (3) partisipasi siswa dalam kegiatan eksplorasi, (4) 

partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi, (5) antusiasme siswa pada media 

Puzzle, (6) partisipasi siswa dalam pembelajaran dengan model Quantum 

Learning berbantuan media Puzzle, (7) partisipasi siswa dalam kegiatan 

konfirmasi, (8) partisipasi siswa dalam kegiatan akhir. Data mengenai hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa dapat dibaca pada lampiran 19. Rekapitulasi 

aktivitas siswa siklus I dapat dibaca pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

No Rentang 

Skor 

Frekuensi Jumlah Skor % Persentase 

Keaktifan Siswa 

1 31-40 0 0 0 x 100% 

 

 = 69,89% 

2 21-30 23 524 76,66% 

3 11-20 7 129 23,33% 

4 1-10 0 0 0 

Jumlah 30 671 100% 

Kategori Aktif 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa siswa secara klasikal 

mendapat skor sebanyak 671 dan persentase keaktifan siswa sebesar 69,89% 

dengan kategori aktif. Siswa yang mendapat skor dengan rentang 31-40 yaitu 

sebanyak 0 dari 30 siswa atau sebesar 0% siswa. Siswa yang mendapat skor 

dengan rentang 21-30 yaitu sebanyak 23 siswa atau sebesar 76,66% siswa. Siswa 

yang mendapat skor dengan rentang 11-20 yaitu sebanyak 7 siswa atau sebesar 

23,33% siswa. Siswa yang mendapat skor dengan rentang 1-10 yaitu sebanyak 0 

siswa atau sebesar 0% siswa. 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca 

aksara Jawa nglegena pada siklus I belum berhasil. Hal tersebut ditunjukkan dari 

hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada siklus I belum mencapai kategori 

yang ditentukan. Persentase keaktifan siswa pada siklus I yakni sebesar 69,89% 

belum mencapai kategori keaktifan siswa yang ditentukan yakni minimal 70%. 

 
4.1.1.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar membaca aksara Jawa nglegena siklus I diperoleh setelah 

dilaksanakan pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena pada siklus I. Untuk 

menilai hasil belajar membaca aksara Jawa nglegena, maka peneliti menggunakan 
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lembar observasi. Aspek-aspek yang diamati meliputi (1) pelafalan, (2) intonasi, 

(3) kelancaran, (4) kejelasan, dan (5) percaya diri dalam membaca aksara Jawa 

nglegena. Masing-masing aspek tersebut kemudian dinilai berdasarkan kategori 

pencapaian yang telah ditentukan. Translit membaca aksara Jawa nglegena siklus 

I dapat dibaca pada lampiran 20. Hasil tes formatif siklus I dapat dibaca pada 

lampiran 21. Rekapitulasi hasil belajar membaca aksara Jawa nglegena siswa 

kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas pada siklus I dapat dibaca pada 

Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Rekapitukasi Hasil Belajar Siklus I 

Hasil Belajar 
Hasil Belajar Siklus I 

Banyak Siswa Persentase 

Skor  65 19 63,33% 

Skor  65 11 36,66% 

Jumlah Siswa yang Tuntas Belajar 19 63,33% 

Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas 

Belajar 
11 36,66% 

Nilai Tertinggi 75 

Nilai Terendah 35 

Jumlah Nilai Keseluruhan 1830 

Nilai Rata-rata 61 

Ketuntasan klasikal 63,33% 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa siswa secara klasikal 

mendapatkan nilai sebanyak 1830 dengan rata-rata kelas 61. Sesuai indikator 

keberhasilan bahwa siswa dikatakan tuntas belajar, jika siswa memperoleh nilai ≥ 

65. Jika kurang dari 65 maka siswa tersebut dikatakan tidak tuntas belajar. Data 

selengkapnya mengenai hasil belajar membaca aksara Jawa nglegena pada siklus I 

dapat dibaca pada lampiran 21. 
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Berdasarkan perolehan di atas, maka dapat disimpulkan terdapat 19 siswa 

atau 63,33% siswa yang tuntas belajar. Siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 

11 siswa atau 36,66% siswa. Berdasarkan perolehan tersebut, pembelajaran 

membaca aksara Jawa nglegena pada siklus I dapat dikatakan belum memenuhi 

harapan. Hal tersebut dikarenakan hasil belajar yang dipeoleh belum memenuhi 

kategori yang ditentukan yakni untuk persentase ketuntasan klasikal sebesar 75 % 

dan rata-rata kelas minimal 65, sehingga perlu dilakukan perbaikan pembelajaran 

pada siklus II. 

 
4.1.1.4 Refleksi Siklus I 

Peneliti dan observer melakukan refleksi tentang keseluruhan proses 

pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena siklus I. Peneliti dan observer 

menyimpulkan dan merinci dampak serta hasil tentang penggunaan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle pada pembelajaran membaca aksara 

Jawa nglegena. Penerapan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle 

dalam pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena siklus I di kelas III SDN 2 

Pekaja Kabupaten Banyumas dikatakan berhasil. Pada siklus I nilai performansi 

guru dan kehadiran siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan. Aktivitas 

belajar siswa, hasil belajar siswa dan ketuntasan belajar klasikal belum mencapai 

indikator keberhasilan. 

Secara keseluruhan hasilnya belum memuaskan, sehingga perlu 

diupayakan agar lebih meningkat pada siklus II. Hal tersebut terjadi karena masih 

terdapat kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran yang perlu diperbaiki. 

Kekurangan tersebut berasal dari guru dan siswa. Kekurangan yang berasal dari 
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guru pada siklus I antara lain: 1) guru masih ragu-ragu dalam menerapkan tahap-

tahap pelaksanaan pembelajaran model Quantum Learning berbantuan media 

Puzzle, 2) guru terkesan tergesa-gesa saat pembelajaran berlangsung, serta 3) guru 

kurang membangkitkan motivasi siswa untuk bertanya dan berpendapat. 

Kekurangan yang berasal dari siswa pada pelaksanaan pembelajaran siklus I 

antara lain: 1) masih ada siswa yang tidak memperhatikan kegiatan eksplorasi, 2) 

siswa masih mengalami kebingungan dalam mengikuti tahap-tahap pelaksanaan 

pembelajaran model Quantum Learning berbantuan media Puzzle, 3) masih ada 

beberapa siswa yang tidak ikut berdiskusi kelompok untuk mengerjakan tugas, 4) 

ada beberapa kelompok yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, 5) siswa 

belum berani bertanya kepada guru, dan 6) sebagian besar belum bisa memahami 

materi yang disampaikan oleh guru sehingga menyebabkan hasil belajar dalam 

membaca aksara Jawa nglegena masih rendah. 

 
4.1.1.5 Revisi 

Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten 

Banyumas dalam pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena menggunakan 

model Quantum Learning berbantuan media Puzzle. Berdasarkan hasil refleksi 

siklus I terhadap performansi guru, aktivitas siswa dan hasil belajar, dapat 

diketahui bahwa pembelajaran belum berhasil. Hasil performansi guru dalam 

pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena perlu ditingkatkan. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan diantaranya: (1) guru meningkatkan pengetahuan tentang cara-

cara untuk mengajarkan materi aksara Jawa nglegena, (2) guru diharapkan dapat 

memberikan motivasi siswa agar mau aktif dalam mengikuti pembelajaran, (3) 
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guru dapat mengendalikan kondisi kelas.  

 Aktivitas belajar siswa perlu ditingkatkan agar persentase klasikal aktivitas 

siswa sebesar 70%. Keaktifan klasikal kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten 

Banyumas dalam membaca aksara Jawa nglegena masih rendah sehingga perlu 

ditingkatkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan aktivitas hasil 

belajar yaitu: (1) guru harus bisa mengendalikan kondisi kelas, (2) guru harus bisa 

memberikan motivasi siswa sehingga siswa berani untuk bertanya, menjawab 

pertanyaan dan memberikan pendapat, (3) pada kegiatan kerja kelompok guru 

sering memberikan bimbingan kepada siswa. 

 Rata-rata hasil belajar siswa sebesar 61, dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 63,33%. Hasil belajar yang diperoleh belum mencapai kategori yang 

ditentukan yaitu rata-rata hasil belajar sekurang-kurangnya 65 dan persentase 

ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya 75%. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

untuk mencapai indikator keberhasilan hasil belajar yakni guru harus lebih jelas 

dalam menyampaikan materi, sehingga siswa memahami penjelasan yang 

disampaikan guru. Guru seharusnya menata tempat duduk siswa, siswa yang 

kurang aktif dalam pembelajaran diberi tempat duduk paling depan, dan siswa 

yang belum memahami materi pembelajaran dipasangkan dengan siswa yang 

lebih paham. Selain itu guru akan melakukan pendekatan secara individual 

terhadap siswa yang memperoleh hasil belajar di bawah KKM. 

 

4.1.2 Data Siklus II 

 Tindakan pada siklus II dilaksanakan dalam satu pertemuan pembelajaran, 

yakni tanggal 1 April 2015 pukul 07.00 ̶ 08.10 WIB. Penelitian dilakukan pada 
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siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas. Penelitian yang dilakukan 

pada siklus II meliputi pengambilan data kuantitatif dan data kulitatif. Data 

kualitatif dalam penelitian ini berupa data hasil observasi terhadap performansi 

guru dan aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II. Pengambilan 

data kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik nontes yakni 

pengamatan/observasi. Data mengenai aktivitas siswa serta performansi guru 

dalam pembelajaran siklus II diperoleh melalui pengamatan dalam pelaksanaan 

siklus II.  

 Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data hasil belajar siswa. 

Pengambilan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik tes yakni tes 

lisan. Data hasil belajar siswa diperoleh melalui observasi terhadap performansi 

siswa dalam membaca aksara Jawa nglegena. Deskripsi data siklus II pada 

penelitian ini meliputi: (1) hasil pengamatan performansi guru, (2) hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa, (3) hasil belajar membaca aksara Jawa 

nglegena, (4) refleksi siklus II, serta (5) revisi. Pemaparannya data siklus II 

sebagai berikut. 

 
4.1.2.1 Hasil Performansi Guru 

 Performansi  guru  pada siklus II  dinilai   dengan   menggunakan   Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Alat penilaian kemampuan guru yang 

digunakan ada dua macam yaitu alat penilaian kemampuan guru dalam menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan alat penilaian kemampuan guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran. Rekapitulasi penilaian performansi guru dalam 

penyusunan RPP dapat dibaca pada Tabel 4.5. 



90 

 

 

Tabel 4.5. Rekapitulasi Nilai Kemampuan Guru Menyusun RPP Siklus II 

 

 Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukan kemampuan guru dalam menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran diperoleh rata-rata sebesar 4,33. Nilai 

performansi guru dalam menyusun RPP sebesar 86,77 dan berkategori A (baik 

sekali). Melihat penilaian kemampuan guru dalam menyusun rencana 

pembelajaran sudah memenuhi indikator yang ingin dicapai, maka peneliti dan 

observer menyimpulkan bahwa kemampuan guru dalam merancang rencana 

pelaksanaan pembelajaran sudah berhasil. Hasil penilaian performansi guru dalam 

menyusun RPP siklus II dapat dibaca pada lampiran 26. 

 Rata-rata kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah 4,4. 

Melihat indikator keberhasilan yang diperoleh, maka peneliti dan kolabolator 

menyimpulkan bahwa kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dapat 

dikatakan berhasil, karena sudah memenuhi target yang diinginkan. Penilaian 

No Indikator 
Skor 

Perolehan 
Nilai Akhir 

1 

Menentukan bahan perbaikan pembelajaran 

dan merumuskan tujuan/indikator perbaikan 

pembelajaran 

4,5 

 

      x 100 

 = 0,867 x 100 

 = 86,77 

 

2 

Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media (alat bantu pembelajaran), dan 

sumber pembelajaran 

4,33 

3 

Merencanakan skenario kegiatan  perbaikan 

pembelajaran menggunakan model Quantum 

Learning berbantuan media Puzzle 

4,2 

4 
Merancang pengelolaan kelas perbaikan 

pembelajaran 
4 

5 
Merencanakan prosedur, jenis,  dan  

menyiapkan alat penilaian 
4,5 

6 Tampilan dokumen rencana pembelajaran 4,5 

Jumlah 26,03 

Rata-rata 4,33 
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performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dibaca pada Tabel 4.6. 

Hasil penilaian kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 27. 

 

Tabel 4.6. Rekapitulasi Nilai Kemampuan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran    

Siklus II 

  

 Penelitian dilaksanakan pada pembelajaran bahasa Jawa materi membaca 

aksara Jawa nglegena, dengan menerapkan model Quantum Learning berbantuan 

media Puzzle. Hasil penilaian performansi guru dalam menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus II sebesar 86,77 dengan kategori A (baik 

sekali). Nilai performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran membaca aksara 

Jawa nglegena pada siklus II sebesar 88 dengan kategori A (baik sekali). Nilai 

akhir performansi pada siklus II sebesar 87,38 dengan kategori A (baik sekali).  

No. Indikator 
Skor 

Perolehan 
Nilai Akhir 

1 Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 4,5  

  x 100 

= 0,88 x 100 

= 88 

 

2 

Melaksanakan kegiatan perbaikan 

pembelajaran berdasarkan model Quantum 

Learning berbantuan media Puzzle  

4,5 

3 Mengelola interaksi kelas 4,2 

4 

Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap 

belajar 

4,6 

5 

Mendemonstrasikan kemampuan khusus 

menggunakan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle dalam perbaikan 

pembelajaran bahasa Jawa 

4,75 

6 
Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar 4 

7 Kesan umum kinerja guru 4,25 

Jumlah 30,8 

Rata-rata 4,4 
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4.1.2.2 Data Aktivitas Belajar Siswa 

Pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa memperoleh data persentase 

kehadiran siswa dan persentase aktivitas siswa. Pengamatan dilakukan selama 

siswa mengikuti pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa 

nglegena melalui penerapan model Quantum Learning berantuan media Puzzle. 

Persentase kehadiran siswa sebesar 100%. Persentase kehadiran siswa pada siklus 

II sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu > 90.  

Penilaian aktivitas siswa terdiri 8 aspek. Skor maksimal setiap aspek yaitu 4. 

Aspek-aspek aktivitas siswa yang diamati meliputi (1) kesiapan siswa dalam 

pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena, (2) kesiapan siswa menerima 

pelajaran, (3) partisipasi siswa dalam kegiatan eksplorasi, (4) partisipasi siswa 

dalam kegiatan elaborasi, (5) antusiasme siswa pada media Puzzle, (6) partisipasi 

siswa dalam pembelajaran dengan model Quantum Learning berbantuan media 

Puzzle, (7) partisipasi siswa dalam kegiatan konfirmasi, (8) partisipasi siswa 

dalam kegiatan akhir. Data mengenai hasil pengamatan aktivitas belajar siswa 

dapat dibaca pada lampiran 31. Rekapitulasi aktivitas siswa siklus II dapat dibaca 

pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7. Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

No Rentang 

Skor 

Frekuensi Jumlah Skor % Persentase 

Keaktifan Siswa 

1 31-40 6 188 20% x 100% 

 

 = 88,44% 

2 21-30 24 661 80% 

3 11-20 0 0 0 

4 1-10 0 0 0 

Jumlah 30 849 100% 

Kategori Sangat aktif 
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Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa siswa secara klasikal 

mendapat skor sebanyak 849 dan persentase keaktifan siswa sebesar 88,44% 

dengan kategori sangat aktif. Siswa yang mendapat skor dengan rentang 31-40 

yaitu sebanyak 6 dari 30 siswa atau sebesar 20% siswa. Siswa yang mendapat 

skor dengan rentang 21-30 yaitu sebanyak 24 siswa atau sebesar 80% siswa. 

Siswa yang mendapat skor dengan rentang 11-20 yaitu sebanyak 0 siswa atau 

sebesar 0% siswa. Siswa yang mendapat skor dengan rentang 1-10 yaitu sebanyak 

0 siswa atau sebesar 0% siswa. Persentase tersebut termasuk kategori sangat aktif, 

dengan demikian aktivitas belajar siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan. 

Data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 29. 

 
4.1.2.3 Data Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar membaca aksara Jawa nglegena siklus II diperoleh setelah 

dilaksanakan pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena pada siklus II. Siswa 

yang mengikuti tes siklus II berjumalah 30 siswa. Data hasil belajar siswa 

diperoleh melalui tes formatif berupa tes lisan. Untuk menilai hasil belajar 

membaca aksara Jawa nglegena, maka peneliti menggunakan lembar observasi. 

Aspek-aspek yang diamati meliputi (1) pelafalan, (2) intonasi, (3) kelancaran, (4) 

kejelasan, dan (5) percaya diri dalam membaca aksara Jawa nglegena. Masing-

masing aspek tersebut kemudian dinilai berdasarkan kategori pencapaian yang 

telah ditentukan. Data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 10 dan deskriptor 

penilaian pada lampiran 11. Translit membaca aksara Jawa nglegena siklus II 

dapat dibaca pada lampiran 30. Hasil tes formatif siklus II dapat dibaca pada 

lampiran 31. Rekapitulasi hasil belajar membaca aksara Jawa nglegena siswa 

kelas III pada siklus II dapat dibaca pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8. Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus II 

Hasil Belajar 
Hasil Belajar Siklus II 

Banyak Siswa Persentase 

Skor  65 25 83,33% 

Skor  65 5 16,66% 

Jumlah Siswa yang Tuntas Belajar 25 83,33% 

Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas 

Belajar 
5 16,66% 

Nilai Tertinggi 95 

Nilai Terendah 50 

Jumlah Nilai Keseluruhan 2155 

Nilai Rata-rata 71,83 

Ketuntasan klasikal 83,33% 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa siswa secara klasikal 

mendapatkan total nilai sebanyak 2155. Rata-rata klasikal mencapai 71,83 dan 

ketuntasan klasikal 83,33%. Terdapat 25 siswa atau 83,33% siswa yang tuntas 

belajar. Sedangkan siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 5 siswa atau 16,66% 

siswa.  

Sesuai indikator keberhasilan, siswa dikatakan tuntas belajar jika siswa 

memperoleh nilai ≥ 65. Jika kurang dari 65 maka siswa tersebut dikatakan tidak 

tuntas belajar. Pembelajaran dengan menerapkan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa mencapai 

rata-rata kelas sekurang-kurangnya 65. Persentase ketuntasan klasikal sekurang-

kurangnya 75%. 

Berdasarkan perolehan tersebut, pembelajaran membaca aksara Jawa 

nglegena pada siklus II dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dikarenakan telah 

memenuhi indikator keberhasilan dan kategori yang ditentukan. Data 

selengkapnya mengenai hasil belajar membaca aksara Jawa nglegena pada siklus 

II dapat dibaca pada lampiran 37. 
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4.1.2.4 Refleksi Siklus II 

Penggunaan metode Quantum Learning berbantuan media Puzzle dalam 

pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena pada siklus II dapat dikatakan 

berhasil. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas III SDN 2 Pekaja 

Kabupaten Banyumas. Hal ini dapat didasarkan  pada data yang diperoleh dalam 

siklus II. Data tersebut meliputi data hasil pengamatan performansi guru pada 

pembelajaran siklus II, data hasil pengamatan aktivitas belajar siswa, serta data 

hasil belajar siswa. 

Performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II juga dapat 

dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat didasarkan pada hasil pengamatan 

performansi guru pada pelaksanaan pembelajaran siklus II. Nilai performansi guru 

yang diperoleh dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

materi membaca aksara Jawa nglegena siklus II sebesar 86,77 dengan kategori A 

(baik sekali). Nilai performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran membaca 

aksara Jawa nglegena pada siklus II sebesar 88 dengan kategori A (baik sekali). 

Nilai akhir performansi pada siklus II sebesar 87,38 dengan kategori A (baik 

sekali).  

Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran pada siklus II sudah dapat 

dikatakan memuaskan. Hal tersebut dapat didasarkan pada hasil observasi 

terhadap aktivitas belajar siswa. Persentase keaktifan belajar yang diperoleh siswa 

pada siklus II yakni sebesar 88,44% dengan kategori sangat aktif. Hasil tersebut 

telah mencapai kategori persentase keaktifan belajar yang ditentukan yakni 

minimal 75%. Saat pelaksanaan pembelajaran siswa sudah mulai dapat 

bekerjasama dengan teman kelompoknya. Siswa juga sudah mulai dapat 
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bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Siswa yang pada siklus I 

kurang memperhatikan penjelasan guru juga sudah mulai memperhatikan 

penjelasan guru. Siswa sudah mulai berani mengemukakan pendapatnya di depan 

teman-temannya. Meskipun terdapat lima siswa yang mendapat skor di bawah 

kategori yang ditentukan tetapi secara klasikal siswa dapat dikatakan aktif dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan data hasil belajar yang diperoleh pada siklus II dapat diketahui 

bahwa nilai rata-rata kelas yang diperoleh yakni sebesar 71,83. Persentase 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 83,33%. Pada pembelajaran siklus II terdapat 5 

siswa yang belum tuntas belajar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dari 

guru dan siswa. Faktor dari siswa meliputi: (1) rendahnya kemampuan membaca 

yang dimiliki siswa tersebut sehingga menyebabkan hasil belajar siswa menjadi 

rendah dan (2) kurangnya keseriusan siswa ketika memperhatikan guru 

mencontohkan cara membaca aksara Jawa nglegena yang tepat. Hal tersebut 

menyebabkan hasil belajar menjadi rendah.  

Selain faktor dari siswa, juga terdapat faktor dari guru yang menyebabkan 

hasil belajar kedua siswa tersebut menjadi rendah. Faktor dari guru yaitu guru 

kurang tepat dalam menata tempat duduk siswa. Siswa yang kurang aktif dalam 

pembelajaran seharusnya diberi tempat duduk pada baris depan, sedangkan siswa 

yang belum memahami materi pembelajaran dipasangkan satu meja dengan siswa 

yang lebih paham. 

 
4.1.2.5 Revisi 

Berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan tindakan pada siklus II, 

pembelajaran dapat dikatakan berhasil karena seluruh aspek yang diteliti telah 
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memenuhi indikator keberhasilan. Hasil belajar siswa berupa nilai rata-rata kelas 

telah melampaui KKM, dengan ketuntasan belajar klasikal lebih dari 75%. Hasil 

pengamatan berupa data hasil aktivitas siswa juga mencapai kategori aktivitas 

yang sangat aktif. Perolehan nilai performansi guru dalam pembelajaran juga telah 

melampaui nilai 71. Hasil pelaksanaan tindakan telah memenuhi indikator 

keberhasilan secara keseluruhan, baik performansi guru, aktivitas belajar siswa, 

maupun hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian dalam pembelajaran 

dengan menerapkan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle dalam 

pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena tidak perlu dilanjutkan pada siklus 

berikutnya. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Penelitian mengenai penerapan model Quantum Learning berbantuan media 

Puzzle bertujuan untuk meningkatkan performansi guru, aktivitas dan hasil belajar 

siswa materi membaca aksara Jawa nglegena. Penelitian telah dilaksanakan pada 

tanggal 25 Maret dan 1 April 2015 di kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten 

Banyumas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data 

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

Data performansi guru diperoleh melalui pengamatan terhadap kemampuan 

guru dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran. Data aktivitas belajar 

siswa diperoleh melalui pengamatan terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran 

pada siklus I dan II. Data hasil belajar siswa diperoleh melalui tes formatif berupa 

tes lisan pada akhir siklus I dan II. Pada bagian ini akan dikemukakan hasil 

performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. Penjelasan 

mengenai hal tersebut dapat dibaca pada paparan sebagai berikut. 
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4.2.1 Hasil Pengamatan Performansi Guru 

Observasi yang dilakukan tidak hanya terhadap aktivitas belajar siswa. 

Observasi juga dilakukan terhadap performansi guru dalam pembelajaran siklus I 

dan siklus II. Berdasarkan hasil observasi terhadap performansi guru dapat 

diketahui bahwa performansi guru pada pembelajaran siklus I belum memuaskan. 

Hal tersebut terlihat dari nilai performansi guru yang diperoleh pada siklus I.  

Nilai performansi guru dalam menyusun RPP siklus I sebesar 74 dan nilai 

dalam melaksanakan pembelajaran sebesar 77,5. Hasil rekapitulasi menunjukkan 

nilai performansi guru pada siklus I sebesar 76,33 dengan kategori B (baik). Nilai 

performansi guru dalam menyusun RPP siklus II sebesar 86,77 dan nilai dalam 

melaksanakan pembelajaran sebesar 88. Hasil rekapitulasi menunjukkan nilai 

performansi guru pada siklus II sebesar 87,59 dengan kategori A (baik sekali). Hal 

tersebut menunjukkan adanya peningkatan performansi guru dalam pembelajaran. 

Peningkatan nilai performansi guru dalam penelitian ini dapat dibaca pada Tabel 

4.9. 

 
Tabel 4.9. Peningkatan Nilai Performansi Guru 

No Aspek Yang Diamati 
Nilai Performansi Guru 

Peningkatan Keterangan 
Siklus I Siklus II 

1 

Kemampuan guru 

dalam menyusun 

RPP 

74 86,77 12,77 Meningkat 

2 

Kemampuan guru 

dalam pelaksanaan 

pembelajaran 

77,5 88 10,5 Meningkat 

Nilai Akhir 76,33 87,59 11,26  

Kategori B A  Meningkat 
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Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui adanya peningkatan nilai 

performansi guru pada pembelajaran siklus II. Nilai yang diperoleh guru dalam 

menyusun RPP pada siklus I yakni sebesar 74. Nilai performansi guru dalam 

menyusun RPP pada siklus II meningkat menjadi 86,77. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai kemampuan guru dalam menyusun 

RPP yakni sebesar 12,77. Nilai yang diperoleh guru dalam melaksanakan 

pembelajaran pada siklus I yakni sebesar 77,5 dengan kategori B (baik).  

Nilai performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran siklus II 

meningkat menjadi 88 dengan kategori AB (lebih dari baik). Hal tersebut 

menujukkan bahwa terjadi peningkatan nilai performansi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran sebesar 10,5. Nilai akhir performansi guru yang 

diperoleh pada siklus I yakni sebesar 76,33 dengan kategori B (baik). Pada siklus 

II nilai akhir performansi guru meningkat menjadi 87,59 dengan kategori A (baik 

sekali). Artinya terjadi peningkatan nilai akhir performansi guru sebesar 11,26. 

Nilai hasil pengamatan terhadap performansi guru diangap sudah 

memuaskan bagi peneliti. Hal tersebut dikarenakan nilai hasil pengamatan 

performansi guru yang diperoleh telah mencapai kategori keberhasilan yang telah 

ditentukan. Nilai performansi guru yang diperoleh pada siklus II yakni sebesar 

87,59 dengan kategori A (baik sekali). Sedangkan kategori yang ditentukan untuk 

nilai performansi guru yakni minimal sebesar 71 dengan kategori B (baik). 

Berdasarkan nilai performansi guru yang diperoleh pada siklus II dapat dikatakan 
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bahwa pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa nglegena sudah 

berhasil. 

4.2.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Data mengenai aktivitas belajar siswa dapat diperoleh melalui pengamatan 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan terhadap aktivitas belajar 

siswa dilakukan selama proses pembelajaran siklus I dan II berlangsung. Alat 

yang digunakan untuk mengamati yaitu lembar aktivitas belajar siswa. Deskriptor 

aktivitas belajar siswa tercantum dalam lembar pengamatan, dari kegiatan 

pendahuluan sampai kegiatan penutup.  

Terdapat 8 aspek dalam pengamatan aktivitas siswa. Satu deskriptor yang 

tampak mendapat skor 1, karena setiap aspek memuat 4 deskriptor. Skor 

maksimal masing-masing aspek yaitu 4. Aspek-aspek yang diamati meliputi: (1) 

kesiapan siswa dalam pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena, (2) kesiapan 

siswa menerima pelajaran, (3) partisipasi siswa dalam kegiatan eksplorasi, (4) 

partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi, (5) partisipasi siswa dalam 

pembelajaran dengan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle, (6) 

antusiasme siswa pada media Puzzle, (7) partisipasi siswa dalam kegiatan 

konfirmasi, serta (8) partisipasi siswa dalam kegiatan akhir.  

Melalui proses pengamatan dapat diketahui data mengenai aktivitas belajar 

siswa. Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I diketahui 

bahwa persentase aktivitas belajar siswa yaitu sebesar 69,89% dengan kategori 

keaktifan siswa aktif. Meskipun demikian, hasil tersebut dirasakan belum 

memuaskan karena masih terdapat beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam 
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pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I, siswa kurang dapat 

bekerjasama dengan teman sekelompoknya. Siswa belum bertanggung jawab 

terhadap tugasnya masing-masing. Setelah menerima Puzzle, siswa asik bermain 

sendiri. Saat proses pembelajaran berlangsung terdapat beberapa siswa yang 

berbicara sendiri. Selain itu siswa juga masih merasa malu untuk mengungkapkan 

pendapatnya di depan kelas. Siswa lebih banyak duduk diam pada saat 

pembelajaran berlangsung. Ada beberapa siswa yang tidak bisa menyusun Puzzle 

tepat waktu. 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II terjadi peningkatan aktivitas 

belajar siswa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa 

persentase keaktifan belajar siswa pada siklus I sebesar 69,89% dengan kategori 

aktif. Persentase keaktifan belajar siswa pada siklus II meningkat menjadi 88,43% 

dengan kategori keaktifan belajar sangat aktif. Artinya terjadi peningkatan 

persentase keaktifan belajar siswa sebesar 18,54.  

Pelaksanaan pada siklus II, siswa sudah mulai dapat bekerjasama dengan 

teman sekelompoknya. Perhatian siswa selama pelaksanaan siklus II juga 

mengalami peningkatan. Siswa sudah dapat bertanggung jawab dengan tugas yang 

diberikan kepadanya. Siswa tidak lagi berbicara sendiri pada saat pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung. Siswa juga sudah tidak malu dan berani untuk 

menyatakan pendapatnya. Siswa lebih antusias untuk mengukuti pembelajaran 

dan dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus II. Data mengenai peningkatan 

aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini dapat dibaca pada Tabel 4.10. 
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   Tabel 4.10. Peningkatan Persentase Aktivitas Belajar Siswa 

No. Urut 
Skor Perolehan 

Peningkatan Keterangan 
Siklus I Siklus II 

1 15 22 7 Meningkat 

2 17 23 6 Meningkat 

3 25 31 6 Meningkat 

4 18 24 6 Meningkat 

5 24 30 6 Meningkat 

6 19 25 6 Meningkat 

7 23 29 6 Meningkat 

8 22 28 6 Meningkat 

9 20 26 6 Meningkat 

10 27 32 5 Meningkat 

11 25 31 6 Meningkat 

12 24 30 6 Meningkat 

13 24 30 6 Meningkat 

14 20 26 6 Meningkat 

15 22 28 6 Meningkat 

16 23 29 6 Meningkat 

17 23 29 6 Meningkat 

18 23 29 6 Meningkat 

19 22 28 6 Meningkat 

20 25 31 6 Meningkat 

21 25 31 6 Meningkat 

22 28 32 4 Meningkat 

23 22 28 6 Meningkat 

24 21 27 6 Meningkat 

25 23 29 6 Meningkat 

26 24 30 6 Meningkat 

27 21 27 6 Meningkat 

28 23 29 6 Meningkat 

29 20 26 6 Meningkat 

30 23 29 6 Meningkat 

Jumlah 671 849 178 Meningkat 

PK 69,89% 88,43% 18,54 Meningkat 

Kategori Aktif 
Sangat 

Aktif 
 Meningkat 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui jumlah skor aktivitas belajar yang 

diperoleh siswa pada siklus I yakni sebanyak 671. Jumlah tersebut meningkat 

pada siklus II. Jumlah skor aktivitas belajar yang siswa peroleh pada siklus II 
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yakni sebanyak 849. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah skor 

aktivitas belajar yang siswa peroleh sebanyak 178. Berdasarkan Tabel 4.10 juga 

dapat diketahui persentase keaktifan belajar siswa pada siklus I yakni sebesar 

69,89%. Persentase keaktifan belajar tersebut mengalami peningkatan pada 

pelaksanaan siklus II. Pelaksanaan pembelajaran siklus II, diperoleh persentase 

keaktifan belajar siswa sebesar 88,43%. Hal tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan persentase keaktifan belajar siswa sebesar 18,54. Berdasarkan Tabel 

4.10 dapat diketahui bahwa secara klasikal skor aktivitas belajar siswa telah 

mengalami peningkatan. 

 
4.2.3 Hasil Belajar Siswa 

Pada pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena, hasil belajar siswa 

diperoleh dari tes lisan dalam membaca aksara Jawa nglegena. Pada pelaksanaan 

tes lisan siklus I diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 61 dengan persentase 

ketuntasan belajar sebesar 63,33%. Pembelajaran pada siklus I belum dapat 

dikatakan berhasil karena belum mencapai indikator keberhasilan yang 

ditentukan. Untuk dapat dikatakan berhasil, maka harus mencapai nilai rata-rata 

kelas minimal 65 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 75%. 

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada pelaksanaan siklus II. Pada 

pelaksanaan tes pada pembelajaran siklus II diperoleh nilai rata-rata sebesar 

71,83. Persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 83,33%. Berdasarkan data 

hasil belajar siswa diketahui bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa. 

Peningkatan hasil belajar siswa dalam membaca aksara Jawa nglegena dapat 

dibaca pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11. Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

No. Urut 
Nilai 

Peningkatan Keterangan 
Siklus I Keterangan Siklus II Keterangan 

1 40 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 10 Meningkat 

2 35 Tidak Tuntas 65 Tuntas 30 Tetap 

3 75 Tuntas 80 Tuntas 5 Meningkat 

4 65 Tuntas 70 Tuntas 5 Meningkat 

5 75 Tuntas 75 Tuntas 0 Tetap 

6 65 Tuntas 65 Tuntas 0 Tetap 

7 75 Tuntas 95 Tuntas 20 Meningkat 

8 65 Tuntas 85 Tuntas 20 Meningkat 

9 45 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 10 Meningkat 

10 45 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 10 Meningkat 

11 65 Tuntas 70 Tuntas 5 Meningkat 

12 65 Tuntas 65 Tuntas 0 Meningkat 

13 50 Tidak Tuntas 65 Tuntas 15 Meningkat 

14 75 Tuntas 85 Tuntas 10 Meningkat 

15 50 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 0 Tetap 

16 70 Tuntas 70 Tuntas 0 Tetap 

17 65 Tuntas 70 Tuntas 5 Meningkat 

18 55 Tidak Tuntas 90 Tuntas 40 Meningkat 

19 50 Tidak Tuntas 65 Tuntas 15 Meningkat 

20 75 Tuntas 95 Tuntas 20 Meningkat 

21 75 Tuntas 80 Tuntas 5 Meningkat 

22 75 Tuntas 95 Tuntas 20 Meningkat 

23 75 Tuntas 75 Tuntas 0 Tetap 

24 35 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 15 Meningkat 

25 40 Tidak Tuntas 70 Tuntas 30 Meningkat 

26 45 Tidak Tuntas 65 Tuntas 20 Meningkat 

27 70 Tuntas 75 Tuntas 5 Meningkat 

28 70 Tuntas 70 Tuntas 0 Tetap 

29 65 Tuntas 75 Tuntas 10 Meningkat 

30 75 Tuntas 90 Tuntas 15 Meningkat 

Jumlah 1830  2155  325 Meningkat 

Rata-rata 61  71,83  10,83 Meningkat 

Pk 63,33% 83,33% 20 Meningkat 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa jumlah nilai yang diperoleh 

siswa pada siklus I yakni sebanyak 1830. Jumlah nilai yang diperoleh pada siklus 

II meningkat menjadi 2155. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan 

jumlah nilai siswa sebanyak 325. Nilai rata-rata kelas yang diperoleh pada siklus I 
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sebesar 61 dan pada siklus II meningkat menjadi 71,83. Hal tersebut menunjukkan 

adanya peningkatan nilai rata-rata kelas sebesar 10,83.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa persentase ketuntasan 

belajar klasikal siswa juga mengalami peningkatan. Pada siklus I terdapat 19 dari 

30 siswa yang tuntas belajar. Persentase ketuntasan belajar klasikal yang diperoleh 

pada siklus I yakni sebesar 63,33%. Pada siklus II terdapat 25 dari 30 siswa yang 

tuntas belajar. Persentase ketuntasan belajar klasikal pada siklus II yakni sebesar 

83,33%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan persentase ketuntasan 

belajar klasikal siswa sebesar 20. Peningkatan ini terjadi karena pada pelaksanaan 

pembelajaran siklus II, siswa sudah mulai terbiasa dengan penggunaan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle dalam pembelajaran. Siswa juga 

sudah mulai dapat bekerja sama dan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-

masing, serta berani menyatakan pendapatnya. 

Hasil belajar yang diperoleh pada siklus II dianggap memuaskan bagi 

peneliti. Hal tersebut dikarenakan hasil belajar yang diperoleh siswa telah 

mencapai kategori keberhasilan yang telah ditentukan. Rata-rata nilai hasil belajar 

siswa yang diperoleh pada siklus II yakni sebesar 71,83 dengan persentase 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 83,33%. Sedangkan kategori keberhasilan yang 

ditentukan yakni rata-rata nilai hasil belajar siswa secara klasikal minimal 65 

dengan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 75%. Berdasarkan hasil 

tersebut maka, pembelajaran pada siklus II dikatakan berhasil. 
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4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data dalam pembelajaran bahasa Jawa materi 

membaca aksara Jawa nglegena melalui penerapan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle telah berhasil. Keberhasilan pembelajaran dengan 

menerapkan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle dapat dilihat 

dengan tercapainya semua indikator keberhasilan. Nilai performansi guru, 

aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa telah mencapai indikator 

keberhasilan penelitian. Pembahasan mengenai hasil penelitian dilakukan dengan 

memaparkan pemaknaan temuan penelitian dan implikasi hasil penelitian. 

Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dibaca pada paparan berikut. 

 
4.3.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pada bagian ini diuraikan mengenai pembahasan hasil penelitian yang telah 

diperoleh. Pemaknaan hasil penelitian berkaitan dengan tujuan penelitian, 

rumusan masalah, hipotesis tindakan, dan indikator keberhasilan yang ditentukan. 

Tujuan umun penelitian ini yakni meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa 

Jawa di kelas III SDN 2 Pekaja, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. 

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menetapkan rumusan masalah. 

Rumusan masalah yang ditentukan, sebagai berikut: (1) apakah penerapan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle dapat meningkatkan performansi 

guru dalam pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III 

SDN 2 Pekaja, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, (2) apakah 

penerapan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle dapat 

meningkatkan aktivitas dalam pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena pada 

siswa kelas III SDN 2 Pekaja, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, (3) 
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apakah penerapan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle dapat 

meningkatkan hasil belajar membaca aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III 

SDN 2 Pekaja, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. 

Hipotesis dari rumusan masalah tersebut yaitu penerapan model Quantum 

Learning berbantuan media Puzzle dapat meningkatkan keterampilan membaca 

aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas. 

Pemaparan mengenai hasil penelitian ini sebagai berikut. 

 
4.3.1.1 Performansi Guru 

Hasil pengamatan performansi guru pada siklus I sudah memenuhi indikator 

keberhasilan, yaitu nilai minimal 71 dengan kategori B (baik). Nilai performansi 

guru dalam menyusun RPP siklus I sebesar 74 dan nilai dalam melaksanakan 

pembelajaran sebesar 77,5. Hasil rekapitulasi menunjukkan nilai performansi guru 

pada siklus I sebesar 76,33 dengan kategori B (baik). Nilai performansi guru 

dalam menyusun RPP siklus II sebesar 86,77 dan nilai dalam melaksanakan 

pembelajaran sebesar 88. Hasil rekapitulasi menunjukkan nilai performansi guru 

pada siklus II sebesar 87,59 dengan kategori A (baik sekali). Hal tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan performansi guru, baik dalam perencanaan 

maupun pelaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat dikatakan bahwa 

penerapan model pembelajaran Quantum Learning berbantuan media Puzzle dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena di kelas III 

SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas. Peningkatan kualitas pembelajaran 

membaca aksara Jawa nglegena meliputi peningkatan performansi guru, aktivitas, 
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belajar siswa dan hasil belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan 

penelitian ini telah tercapai, rumusan masalah telah terpecahkan, dan hipotesis 

penelitian juga telah terbukti. 

 
4.3.1.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena sudah 

cukup baik. Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I sebesar 69,89% 

dengan kategori keaktifan siswa aktif. Akan tetapi, presentase keaktifan siswa 

belum memenuhi indikator keberhasilan yaitu 70%. Hal tersebut dikarenakan 

siswa kurang dapat bekerjasama dengan teman sekelompoknya. Siswa belum 

bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, setelah menerima Puzzle, 

siswa asik bermain sendiri. Saat proses pembelajaran berlangsung terdapat 

beberapa siswa yang berbicara sendiri. Selain itu siswa juga masih merasa malu 

untuk mengungkapkan pendapatnya di depan kelas, serta ada beberapa siswa yang 

tidak bisa menyusun Puzzle tepat waktu. 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II terjadi peningkatan aktivitas 

belajar siswa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa 

persentase keaktifan belajar siswa pada siklus I sebesar 69,89% dengan kategori 

aktif. Persentase keaktifan belajar siswa pada siklus II meningkat menjadi 88,43% 

dengan kategori keaktifan belajar sangat aktif. Artinya terjadi peningkatan 

persentase keaktifan belajar siswa sebesar 18,55. Pada siklus II, siswa sudah mulai 

dapat bekerjasama dengan teman sekelompoknya. Perhatian siswa selama 

pelaksanaan siklus II juga mengalami peningkatan. Siswa sudah dapat 

bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepadanya. Siswa tidak lagi 



109 

 

 

berbicara sendiri pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Siswa juga 

sudah tidak malu dan berani untuk menyatakan pendapatnya. Siswa lebih antusias 

untuk mengukuti pembelajaran dan dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal 

tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus II. 

Aktifitas belajar siswa dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan, dari 

kategori aktif ke kategori sangat aktif. 

 
4.3.1.3 Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh peneliti dalam pembelajaran 

membaca aksara Jawa nglegena, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

dilakukan berhasil. Keberhasilan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran Quantum Learning berbantuan media Puzzle dapat dilihat dari 

semua indikator keberhasilan penelitian yang telah tercapai. Setelah pelaksanaan 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle, hasil belajar siswa mengalami peningkatan.  

Nilai rata-rata kelas yang diperoleh pada siklus I sebesar 61 dan pada siklus 

II meningkat menjadi 71,83. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai 

rata-rata kelas sebesar 10,83. Pada siklus I terdapat 19 dari 30 siswa yang tuntas 

belajar. Persentase ketuntasan belajar klasikal yang diperoleh pada siklus I yakni 

sebesar 63,33%. Pada siklus II terdapat 25 dari 30 siswa yang tuntas belajar. 

Persentase ketuntasan belajar klasikal pada siklus II yakni sebesar 83,33%. Hal 

tersebut menunjukkan adanya peningkatan persentase ketuntasan belajar klasikal 

siswa sebesar 20. Peningkatan ini terjadi karena pada pelaksanaan pembelajaran 

siklus II, siswa sudah mulai terbiasa dengan penggunaan model Quantum 
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Learning berbantuan media Puzzle dalam pembelajaran. Siswa juga sudah mulai 

dapat bekerja sama dan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing, serta 

berani menyatakan pendapatnya. 

 
4.3.2 Implikasi Hasil Penelitian 

 Implikasi hasil penelitian merupakan dampak atau akibat yang ditimbulkan 

dari pelaksanaan pembelajaran. Akibat atau dampak dari hasil penelitian dapat 

diterima oleh peneliti maupun subyek penelitian. Implikasi model Quantum 

Learning berbantuan media Puzzle pada pembelajaran bahasa Jawa materi 

membaca aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III SDN 2 Peaka Kabupaten 

Banyumas, yaitu meningkatnya performansi guru, aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Secara garis besar, implikasi hasil penelitian dapat digunakan oleh siswa, 

guru, dan sekolah. Penjelasan selengkapnya dapat dibaca  pada paparan berikut. 

4.3.2.1 Bagi Siswa 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa. 

Siswa memiliki kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas, baik secara 

individu maupun bersama dengan kelompok. Penerapan model Quantum 

Learning mendorong siswa untuk berpikir memecahkan masalah, namun dengan 

cara yang menyenangkan.  

Penggunaan media Puzzle juga dapat menarik perhatian siswa sehingga 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Bekerja sama dalam kelompok dapat 

menumbuhkan sikap sosial yang baik bagi siswa. Sikap sosial yang baik 

ditunjukkan melalui tingkah laku, seperti saling menghargai pendapat dan 
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mengutamakan kepentingan bersama. Siswa juga diberi kesempatan untuk 

menyampaikan hasil diskusi di depan teman sekelas. Tindakan tersebut 

membutuhkan keberanian untuk dapat menyampaikan hasil diskusinya. 

Penerapan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle pada 

pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena di kelas III SDN 2 Pekaja 

Kabupaten Banyumas dianggap berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. 

Keberhasilan yang terjadi pada penelitian ini, tidak menutup kemungkinan bahwa 

model pembelajaran Quantum Learning dan media Puzzle juga dapat diterapkan 

dalam mata pelajaran, materi pelajaran, dan di kelas lain. 

  
4.3.2.2 Bagi Guru 

Penerapan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle, dapat 

menambah pengetahuan  inovasi model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh 

guru di dalam kelas. Penerapan model Quantum Learning berbantuan media 

Puzzle juga dapat meningkatkan performansi guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran. Pengetahuan guru mengenai metode pembelajaran 

akan lebih luas. Guru lebih inovatif dalam menentukan metode yang digunakan 

dalam pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran guru tidak hanya 

menggunakan metode ceramah saja. Guru akan lebih variatif dalam menentukan 

metode yang digunakan dalam pembelajaran. 

Penerapan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle, 

memerlukan kreatifitas guru dalam melaksanakan pembelajaran. Guru perlu 

mempelajari model Quantum Learning berbantuan media Puzzle baik secara 

konseptual maupun praktis. Kemampuan guru dalam penerapan model Quantum 
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Learning berbantuan media Puzzle yaitu dalam merancang media pembelajaran 

dan evaluasi, memotivasi siswa untuk belajar, pemberian penghargaan kepada 

siswa, dan pengelolaan kelas yang baik. Guru harus mampu mengembangkan 

siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, mengarahkan tugas secara jelas, 

membimbing dan memotivasi siswa berdiskusi.  

Hal tersebut akan mendukung kelancaran penerapan model Quantum 

Learning berbantuan media Puzzle sesuai dengan perencanaan. Penerapan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle membantu siswa berani 

mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Selain itu, dapat 

pula membantu siswa untuk berlatih bertanggungjawab menyelesaikan tugas 

individunya demi kepentingan kelompok. 

 
4.3.2.3 Bagi Sekolah 

Peningkatan performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar 

siswa dapat menjadi tolok ukur kualitas suatu sekolah. Untuk dapat meningkatkan 

hal tersebut, pihak sekolah hendaknya memberikan dukungan kepada guru. 

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian motivasi dan sarana prasaran 

untuk dapat menerapkan model pembelajaran Quantum Learning berbantuan 

media Puzzle. Upaya tersebut juga dalam rangka menambah inovasi dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga kualitas pembelajaran dapat 

meningkat. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat membantu sekolah untuk 

mencapai visi dan misi sekolah. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Pada bagian penutup, akan dikemukakan mengenai simpulan dan saran 

berdasarkan temuan penelitian. Penelitian yang berjudul “Penerapan Model 

Quantum Learning Berbantuan Media Puzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Membaca Aksara Jawa Nglegena pada Siswa Kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten 

Banyumas” telah dilaksanakan dalam dua siklus. Simpulan dan saran penelitian 

tindakan kelas ini dapat dibaca pada uraian berikut. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya, peneliti dapat menarik simpulan yakni, penerapan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle dapat meningkatkan performansi 

guru, aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten 

Banyumas pada pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa 

nglegena. Berdasarkan temuan penelitian, performansi guru, aktivitas belajar 

siswa, dan hasil belajar siswa dapat dijelaskan pada uraian berikut ini. 

5.1.1 Performansi Guru 

Hasil pengamatan terhadap performansi guru dalam menerapkan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle selama dua siklus mengalami 

peningkatan pada setiap pertemuan. Perolehan nilai performansi guru pada 

perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan sudah mencapai indikator 
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keberhasilan. Performansi guru pada siklus I mencapai 76,33 dengan kategori B, 

mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 87,59 dengan kategori A. 

Perolehan nilai performansi guru mengalami peningkatan sebesar 11,26. 

Berdasarkan hasil kedua siklus tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle dapat meningkatkan performansi 

guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran bahasa Jawa materi 

membaca aksara Jawa nglegena. 

5.1.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran, dapat 

diketahui bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan di setiap siklus. Aktivitas 

belajar siswa di siklus I mencapai 69,89%. Persentase tersebut menunjukkan 

aktivitas belajar siswa pada siklus I termasuk kategori aktif. Sementara itu, pada 

siklus II aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan menjadi 88,44%. 

Persentase tersebut menunjukkan aktivitas belajar siswa pada siklus II termasuk 

kategori sangat aktif. Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa terjadi peningkatan 

18,55. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Jawa materi Membaca Aksara Jawa Nglegena. 

5.1.3  Hasil Belajar Siswa 

Setelah peneliti menerapkan model Quantum Learning berbantuan media 

Puzzle, hasil belajar siswa yang terdiri dari ketuntasan belajar klasikal dan rata-

rata nilai dapat meningkat di setiap siklus. Pada siklus I, persentase ketuntasan 

klasikal sebesar 63,33% dengan rata-rata nilai 61. Pada siklus II, persentase 
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ketuntasan belajar klasikal mencapai 83,33% dengan rata-rata nilai 71,83. Hasil 

tersebut, dapat diketahui bahwa persentase ketuntasan belajar klasikal meningkat 

sebanyak 20 dan rata-rata nilai meningkat sebesar 10,83. Hal ini menunjukkan 

bahwa penerapan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Jawa materi 

Membaca Aksara Jawa Nglegena. 

 

5.2 Saran 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang direncanakan peneliti telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana penelitian. Penelitian dalam pembelajaran 

dengan menerapkan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle 

dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari satu pertemuan 

pembelajaran. Berdasarkan tindakan pada setiap siklus, peneliti mendapatkan 

hasil penelitian. Terkait hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah 

dikemukakan, peneliti memberikan beberapa saran untuk pihak-pihak yang 

terlibat dalam penelitian. Saran-saran yang diberikan sebagai berikut. 

5.2.1 Bagi Guru 

Hendaknya guru dalam menerapkan model Quantum Learning berbantuan 

media Puzzle memperhatikan langkah-langkah pelaksanaanya, agar pembelajaran 

dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan. Guru dalam menerapkan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle sebaiknya dapat memberikan tugas 

secara jelas, membimbing siswa dalam diskusi, dan memotivasi siswa untuk 

mengerjakan tugas. Selain itu, guru dalam melaksanakan pembelajaran 
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seharusnya lebih memotivasi siswa agar berani mengemukakan pendapat dan 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Model Quantum Learning dan media Puzzle dapat dijadikan alternatif 

model pembelajaran yang dapat digunakan guru. Berdasarkan hasil penelitian 

yang didapat, terbukti bahwa penerapan model Quantum Learning berbantuan 

media Puzzle dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Jawa. Oleh karena itu, hendaknya guru dapat menerapkan model 

Quantum Learning dan media Puzzle pada mata pelajaran lain. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya memberikan dukungan dan fasilitas kepada guru untuk 

dapat berinovasi dalam menerapkan model pembelajaran. Diantaranya yaitu 

dengan menerapkan model Quantum Learning dan media Puzzle dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru dapat memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan kualitas dan mutu sekolah. Peningkatan kualitas sekolah dapat 

menunjang tercapainya visi dan misi sekolah. 
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Lampiran 1 

Daftar Nama Siswa Kelas III Tahun Pelajaran 2014/2015 

SDN Pekaja 2 Kabupaten Banyumas 

   

No No. Induk Nama 
Jenis Kelamin 

L/P 

1 1295 Rizka Silviana Aulia P 

2 1323 Bimo Joyo Diwiryo L 

3 1326 Diki Mei Tri Pradana L 

4 1338 Jefri Nur Zaidin L 

5 1340 Marcello Erfa Movic L 

6 1342 Muhammad Rozzaq Al Afik L 

7 1343 Nurhadiansyah L 

8 1344 Rahmat Adi Setiawan L 

9 1345 Rafi Setiawan L 

10 1346 Rendi Amaroh L 

11 1352 Afrel Dwi Saputra L 

12 1354 Amelia Cantika P 

13 1356 Anwarudin Wijaya Maulana L 

14 1357 Ervin Cahyana Putra L 

15 1358 Fatkhul Nur Rokhim L 

16 1359 Fendi Setiawan L 

17 1360 Fina Aulia P 

18 1361 Fina Nurazizah P 

19 1363 Ikhsan Faozan Anwar L 

20 1364 Indri Wiwit Winanti P 

21 1366 Jezzyan Mohaga Ramadhani P 

22 1367 Kertin Faulis Junefa P 

23 1368 Khoiru Zumroni Al Kautsar L 

24 1369 Lidiya Fibri Antika P 

25 1370 Madhal Wasis Aprilianto L 

26 1371 Meri Nur Asifa P 

27 1373 Naura Fenadine P 

28 1374 Nelisa Destiana Anggeline P 

29 1375 Saeful Imron L 

30 1377 Shelvy Cahya Milanisty P 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah Guru Kelas III 

 

 

 

Rokhyati, S.Pd. Nurwati Purwaningsih, S.Pd.SD. 

19630310 198508 2 001 19551209 197701 2 001 
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Lampiran 2 

Daftar Nilai Siswa Kelas III  

SDN Pekaja 2 Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015 Semester 1 

Mata Pelajaran Bahasa Jawa Materi Membaca Aksara Jawa Nglegena 

No. No. Induk Nama Nilai 
Keterangan 

Tuntas Tidak tuntas 

1 1295 Rizka Silviana Aulia 48   

2 1323 Bimo Joyo Diwiryo 58   

3 1326 Diki Mei Tri Pradana 66   

4 1338 Jefri Nur Zaidin 66   

5 1340 Marcello Erfa Movic 68   

6 1342 Muhammad Rozzaq Al Afik 52   

7 1343 Nurhadiansyah 58   

8 1344 Rahmat Adi Setiawan 72   

9 1345 Rafi Setiawan 54   

10 1346 Rendi Amaroh 58   

11 1352 Afrel Dwi Saputra 70   

12 1354 Amelia Cantika 58   

13 1356 Anwarudin Wijaya Maulana 72   

14 1357 Ervin Cahyana Putra 54   

15 1358 Fatkhul Nur Rokhim 68   

16 1359 Fendi Setiawan 56   

17 1360 Fina Aulia 66   

18 1361 Fina Nurazizah 70   

19 1363 Ikhsan Faozan Anwar 50   

20 1364 Indri Wiwit Winanti 66   

21 1366 Jezzyan Mohaga Ramadhani 70   

22 1367 Kertin Faulis Junefa 52   

23 1368 Khoiru Zumroni Al Kautsar 60   

24 1369 Lidiya Fibri Antika 52   

25 1370 Madhal Wasis Aprilianto 54   

26 1371 Meri Nur Asifa 60   

27 1373 Naura Fenadine 70   

28 1374 Nelisa Destiana Anggeline 56   

29 1375 Saeful Imron 54   

30 1377 Shelvy Cahya Milanisty 66   

Jumlah Nilai 1824 

Nilai Rata-rata 60,88 

Ketuntasan Klasikal 43,33% 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah Guru Kelas III 

 

 

Rokhyati, S.Pd Nurwati Purwaningsih, S.Pd.SD 

19630310 198508 2 001 19551209 197701 2 001 
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Lampiran 3 

Lembar Pengamatan Model Quantum Learning 

 

Petunjuk :  

Amati  proses pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa nglegena 

di Kelas III dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle. Berilah tanda cek (√) pada kolom Ya, jika langkah-

langkah model Quantum Learning berbantuan media Puzzle benar-benar 

dilaksanakan. Berilah tanda cek (√) pada kolom Tidak, jika langkah-langkah 

model Quantum Learning berbantuan media Puzzle tidak dilaksanakan. 

No 

Aspek yang diamati 
Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1 Guru membuka kegiatan pembelajaran.   

2 Guru menyampaikan kompetensi dasar  dan tujuan 

pembelajaran bahasa Jawa. 

  

3 Guru menjelaskan materi membaca aksara Jawa nglegena 

dan cara menyusun Puzzle.  

  

4 Guru  menyajikan Puzzle aksara Jawa nglegena.   

5 Guru menjelaskan cara mengurutkan dan menyusun Puzzle 

aksara Jawa nglegena. 

  

6 Guru menunjuk siswa secara bergantian untuk menyusun 

Puzzle aksara Jawa nglegena secara berurutan dan logis. 

  

7 Guru memerintah siswa untuk membacakan Puzzle aksara 

Jawa nglegena yang disusunnya.  

  

8.  Guru menjelaskan lebih lanjut sesuai kompetensi yang ingin 

dicapai. 

  

9. Guru dan siswa saling berefleksi mengenai apa yang telah 

dicapai dan dilakukan. 

  

10. Guru menutup kegiatan pembelajaran   

 

 Banyumas, ………………… 

 Observer 

 

 

 Deswi Karunia Nila Sari 

 1401411012 
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Lampiran 4 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 

tersebut dengan menggunakan butir penilaian di bawah ini. 

 

PENILAIAN     1        2         3         4        5 

1. Menentukan bahan perbaiakan pembelajaran  

dan merumuskan tujuan/indikator 

perbaikan pembelajaran     

1.1 Menggunakan bahan perbaikan  

pembelajaran yang  sesuai dengan  

kurikulum dan masalah yang diperbaiki. 

1.2 Merumuskan tujuan khusus/indikator 

perbaikan pembelajaran.              Rata-rata butir 1 = A  

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

media (alat bantu pembelajaran), dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran. 

2.2 Menentukan dan mengembangkan 

      alat bantu perbaikan pembelajaran. 

1. NAMA GURU   : Nurwati Purwaningsih, S.Pd.SD. 

2. NIP     : 19551209 197701 2 001 

3. SD TEMPAT PENELITIAN : SD Negeri 2 Pekaja 

4. KELAS    : III 

5. MATA PELAJARAN  : Bahasa Jawa 

6. WAKTU    : 07.00–08.10 

7. TANGGAL    : 25 Maret 2015 
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2.3 Memilih sumber belajar.       

                 Rata-rata butir 2 = B 

 

3.  Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan  

perbaikan pembelajaran menggunakan model  

Quantum Learning berbantuan media Puzzle 

3.1 Menentukan jenis kegiatan perbaikan  

Pembelajaran.  

3.2 Menyusun langkah-langkah perbaikan 

pembelajaran dengan menggunakan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle 

3.3 Menentukan alokasi waktu perbaikan  

pembelajaran. 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa. 

3.5 Menyiapkan pertanyaan.  

 Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

perbaikan pembelajaran 

4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas 

belajar sesuai dengan model Quantum  

Learning berbantuan media Puzzle. 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi dalam  

perbaikan pembelajaran menggunakan  

model Quantum Learning berbantuan  

media Puzzle.  Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis, 

dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian. 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

   Rata-rata butir 5 = E 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian. 

6.2 Penggunaan bahasa. 

 Rata-rata butir 6 = F 

 

Nilai APKG RPP = APKG I = R 

R =   x 100 

 =   x 100 

 =   x 100 

 =  

 = 

 

Banyumas, ………………… 

Observer, 

 

 

Rokhyati, S.Pd. 

19630310 198508 2 001 
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Lampiran 5 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KERJA GURU (APKG) 1 

1. Menentukan bahan perbaikan pembelajaran dan merumuskan tujuan 

pembelajaran 

Indikator :1.1 Menggunakan bahan perbaikan pembelajaran yang sesuai   

dengan kurikulum dan masalah yang diperbaiki. 

Penjelasan : Kurikulum yang dimaksud adalah Silabus atau GBPP yang 

berlaku di sekolah 1, permasalahan yang diatasi adalah 

permasalahan hasil identifikasi. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran dicantumkan 

bahan pembelajaran yang: 

Tidak sesuai dengan kurikulum dan permasalahan yang 

diperbaiki 

Sesuai dengan kurikulum, tetapi tidak dijabarkan atau 

tidak sesuai dengan permasalahan yang diperbaiki 

Sesuai dengan kurikulum dan permasalahan yang 

diperbaiki, disertai dengan penjabaran singkat. 

Sesuai dengan kurikulum dan permasalahan yang 

diperbaiki, disertai dengan penjabaran rinci, atau 

Sesuai dengan kurikulum dan permasalahan yang 

diperbaiki, disertai dengan penjabaran rinci dan jelas. 

 

Indikator :1.2 Merumuskan tujuan khusus/indikator perbaikan 

pembelajaran 

Penjelasan : Untuk butir ini perludiperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a.  Rumusan tujuan khusus/indikator merupakan jabaran dari 

Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)/ kompetensi dan 
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dinyatakan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan 

tafsiran ganda. 

b. Rumusan tujuan khusus/indikator dinyatakan dengan 

lengkap. 

c.   Tujuan khusus/indikator berurutan secara logis, dari yang 

mudah ke  yang sukar, dari yang sederhana ke yang 

kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, atau dari 

ingatan hingga menilai. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

   

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Rumusan tujuan/indikator bukan merupakan jabaran 
dari tujuan umum/kompetensi, 

Rumusan tujuan khusus/indikator merupakan jabaran 
dari tujuan umum/kompetensi, 

Rumusan tujuan khusus/indikator jelas dan merupakan 

jabaran dari tujuan umum/kompetensi, 

Rumusan tujuan khusus/indikator jelas, logis, dan 
merupakan jabaran dari tujuan umum/kompetensi, 

Rumusan tujuan khusus/indikator jelas, logis, lengkap 
dan merupakan jabaran dari tujuan umum/kompetensi. 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator :2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran. 

Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan deskriptor-

deskriptor sebagai berikut. 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman) yang sesuai 

dengan kurikulum dan permasalahan yang diatasi. 
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b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan 

terakhir dalam bidangnya). 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

Indikator :2.2 Menentukan dan mengembangkan alat bantu perbaikan 

pembelajaran  

Penjelasan : Yang dimaksud dengan alat bantu perbaikan pembelajaran 

(media) adalah segala sesuatu yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran, sehingga memudahkan siswa belajar 

(misalnya: gambar, model dan benda asli). 

            Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

 

2 

 
3 
 
4 
 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak direncanakan menggunakan alat bantu perbaikan 

pembelajaran (media), 

Direncanakan penggunaan satu macam media tetapi tidak 

tampak kesesuaiannya dengan tujuan/indikator, 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 
tetapi tidak tampak kesesuaiannya dengan 
tujuan/indikator, 

Direncanakan penggunaan satu macam media  dan tidak 
tampak kesesuaiannya dengan tujuan/indikator, 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 
dan tidak tampak kesesuaiannya dengan tujuan/indikator. 
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Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar  

Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa buku paket, buku pelengkap, 

manusia sumber, museum, lingkungan, laboratorium. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini. 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan/indikator. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan perkembangan siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

3. Merencanakan skenario perbaikan pembelajaran menggunakan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle 

Indikator : 3.1  Menentukan jenis perbaikan pembelajaran. 

Penjelasan : Mampu menerapkan komponen-komponen yang ada dalam 

model Quantum Learning berbantuan media Puzzle dalam 

Rencana kegiatan pembelajaran bahasa Jawa,  

 Kegiatan perbaikan pembelajaran yang dirancang 

hendaknya: 

a. Sesuai dengan tujuan/indikator. 

b. Sesuai dengan bahan yang akan diajarkan 

c. Sesuai dengan perkembangan anak. 

d. Sesuai dengan waktu yang tersedia 
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e. Sesuai dengan sarana dan atau lingkungan yang tersedia. 

f. Bervariasi 

g. Memungkinkan terbentuknya dampak pengiring, serta 

h. Memungkinkan keterlibatan siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai 

berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu 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 dengan 

menggunakan model Quantum Learning berbantuan 

media Puzzle. 

Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

perbaikan pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal 

sampai akhir perbaikan pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak dicantumkan langkah-langkah perbaikan 

pembelajaran, 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

tetapi tidak rinci, 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci, tetapi tidak sesuai dengan tujuan/indikator 

atau materi perbaikan pembelajaran, 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci, dan sesuai dengan tujuan/indikator atau 

materi perbaikan pembelajaran, 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci, dan sesuai dengan tujuan/indikator dan 

materi perbaikan pembelajaran. 
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Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu perbaikan pembelajaran 

Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan 

waktu bagi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup 

sebagaimana tampak pada deskriptor sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Alokasi waktu keseluruhan tidak dicantumkan pada 

rencana perbaikan pembelajaran, 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 

perbaikan pembelajaran, 

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan 

pembukaan, inti, dan penutup) dicantumkan, 

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 

waktu kegiatan pembukaan dan penutup, 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-

langkah perbaikan pembelajaran dirinci secara 

proposional. 

Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa. 

Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mempersiapkan bahan pengait (termasuk apresepsi) yang 

menarik bagi siswa, 

b. Mempersiapkan media. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang ,menarik, serta 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 
1 
2 
3 
4 
5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 
Tidak satu deskriptor pun tampak. 
Satu deskriptor tampak. 
Dua deskriptor tampak. 
Tiga deskriptor tampak. 
Empat deskiptor tampak. 
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Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan  

Penjelasan : Pertanyaan yang dirancang dapat mencakup pertanyaan 

tingkat rendah yang menuntut kemampuan mengingat dan 

pertanyaan tingkat tinggi yang menuntut kemampuan 

memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi. Pertanyaan yang disiapkan guru dapat 

digunakan untuk berbagai tujuan. Guru mempersiapkan 

pertanyaan untuk menilai/memotivasi siswa pada awal 

pelajaran, menilai siswa dalam proses belajar dan  

menilai/memotivasi siswa pada akhir pelajaran.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran 

Tidak terdapat pertanyaan. 

Terdapat pertanyaan ingatan saja. 

Terdapat pertanyaan pemahaman. 

Terdapat pertanyaan penerapan, atau 

Terdapat pertanyaan analisis atau sintesis atau evaluasi. 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

Indikator : 4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai 

dengan model Quantum Learning berbantuan media 

Puzzle. 

Penjelasan : Penataan ruang dan fasilitas belajar mencakup persiapan 

dan pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, 

prabot dan alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan 

kegiatan perbaikan pembelajaran yang dirancang.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut 

berikut. 

a. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. 
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b. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan jenis 

kegiatan. 

c. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan waktu. 

d. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan 

lingkungan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran : 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar 

siswa dapat berpartisipasi dalam perbaikan 

pembelajaran menggunakan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle. 

Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, 

memberi tugas, menata alur kerja, dan cara kerja 

sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam perbaikan 

pembelajaran yang dirancang.   

Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu kelompok, 

klasikal), 

b. Penugasan  

c. Alur dan cara kerja yang, serta 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala 

sebagai berikut : 
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Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c dan d tampak. 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

Indikator : 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian  

Penjelasan :  Prosedur penilaian meliputi: 

a. Penilaian awal 

b. Penilaian tengah (dalam proses), dan 

c. Penilaian akhir. 

Jenis penilaian meliputi: 

a. Tes lisan, 

b. Tes perbuatan 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagaia berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak dinyatakan prosedur dan jenis penilaian, 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, tetapi tidak 
sesuai dengan tujan/indikator, 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, yang sesuai 
dengan tujan/indikator, 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 
antaranya sesuai dengan tujan/ indikator, 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, keduanya 
sesuai dengan tujan/ indikator. 
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Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan 

lembar observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa 

jawaban yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak terdapat soal/ petanyaan, 

Ada soal/pertanyaan untuk setiap TPK/indikator, 

Setiap soal/pertanyaan mengukur TPK/indikator, 

Bahasa dan atau format setiap soal/pertanyaan 

memenuhi syarat penyusunan butir soal, atau 

Setiap soal/pertanyaan disertai kunci/rambu jawaban 

yang benar. 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana perbaikan pembelajaran 

dapat dilihat dari penampilan fisik rencana perbaikan 

pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tidak banyak coretan. 

c. Bentuk tulisan ajeg (konsisten). 

d. Ilustrasi tepat dan menarik. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak, 

Salah satu deskriptor tampak, 

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

tampak, 

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

dan d tampak, 

Deskriptor a, b, c dan d tampak. 
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Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis. 

Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana perbaikan 

pembelajaran hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis 

yang baik. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan kalimat sesuai dengan EYD. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak, 

Deskriptor a tampak, 

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

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

dan d tampak, 

Deskriptor a, b, c dan d tampak. 
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Lampiran 6 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) 2 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkanlah perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

berikut. 

4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 

PENILAIAN  1       2        3       4       5 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran      

1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas.   

   Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran 

berdasarkan model Quantum Learning  

berbantuan media Puzzle 

2.1 Memulai pembelajaran. 

2.2 Melaksanakan pembelajaran menggunakan  

model Quantum Learning berbantuan  

1. NAMA GURU   : Nurwati Purwaningsih, S.Pd.SD. 

2. NIP     : 19551209 197701 2 001 

3. SD TEMPAT PENELITIAN : SD Negeri 2 Pekaja 

4. KELAS    : III 

5. MATA PELAJARAN  : Bahasa Jawa 

6. WAKTU    : 07.00–08.10 

7. TANGGAL    : 25 Maret 2015 

 

    

 

 

 

   

 

  

    

 

 

   

 

  



138 

 

 

 

media Puzzle yang sesuai dengan  tujuan,  

siswa, situasi, dan lingkungan. 

2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan,  

siswa, situasi, dan lingkungan (kontekstual). 

2.4 Melaksanakan pembelajaran dalam urutan  

yang logis. 

2.5 Melaksanakan perbaikan pembelajaran  

secara individual, kelompok, atau klasikal. 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

         Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang  

berkaitan dengan isi pembelajaran. 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, 

 dan gerakan badan. 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa. 

3.5 Memantapkan penguasaan materi  

pembelajaran.  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap  

belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka,  

penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar. 

4.3 Mengembangkan hubungan antarpribadi  

 yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

 

   

 

  

    

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

  

   

 

  

    

 

 

   

 

  

   

 

  

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

  



139 

 

 

 

kekurangannya. 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan diri.  Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

menggunakan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle dalam perbaikan  

pembelajaran bahasa Jawa  

5.1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

 langkah-langkah model Quantum Learning 

 berbantuan media Puzzle pada pembelajaran  

 membaca aksara Jawa nglegena. 

5.2 Menggunakan media pembelajaran yang  

tepat. 

5.3 Meningkatkan keterlibatan siswa dalam  

proses pembelajaran membaca aksara Jawa 

nglegena semester 2 kelas III SD 

dengan menerapkan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle. 

5.4 Memupuk kegemaran membaca.   

 Rata-rata butir 5 = E 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama proses  

pembelajaran. 

6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir  

pembelajaran.     Rata-rata butir 6 = F 

 

7. Kesan umum kinerja guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran. 

7.2 Penggunaan bahasa.  
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7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran. 

    Rata-rata butir 7 = G 

 

 

Nilai APKG 2 = Y 

Y =   x 100 

 =   x 100 

 =   x 100 

 =  

 = 

 

Banyumas, ……………….. 

Observer 
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Lampiran 7 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KINERJA GURU (APKG) 2 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Indikator   : 1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar. 

Penjelasan   : Indikator ini meliputi fasilitas pembelajaran dan sumber belajar 

yang dimanfaatkan guru dalam kelas.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Tata ruang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 

b. Fasilitas yang diperlukan tersedia. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Fasilitas dan sumber belajar mudah dimanfaatkan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptorpun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas rutin kelas 

Penjelasan : Tugas-tugas rutin kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas rutin kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang 

proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut: 

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

b. Kehadiran siswa. 

c. Kebersihan serta kerapian prabot kelas, dan pakaian siswa. 



142 

 

 

 

d. Kesiapan siswa mengikuti pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptorpun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Indikator : 2.1 Memulai pembelajaran 

Penjelasan : Memulai pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa untuk 

mulai belajar.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara: 

a. Menarik perhatian siswa, 

b. Memotivasi siswa, 

c. Mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa, 

d. Menggambarkan garis besar materi dan kegiatan sebagai pijakan 

pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 2.2 Melaksanakan pembelajaran Quantum Learning 

berbantuan Puzzle  yang sesuai dengan tujuan, peserta 

didik, situasi, dan lingkungan. 
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Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran Quantum Learning berbantuan 

Puzzle dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, 

perubahan situasi, dan lingkungan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

a.  Pembelajaran sesuai dengan tujuan dan atau hakikat materi 

pembelajaran. 

b. Pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

siswa. 

c. Pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswaterfokus pada 

pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

d. Pembelajaran sesuai dengan situasi dan lingkungan belajar 

(ruang, perabot, perubahan situasi, dan sebagainya) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan alat 

bantu (media) pembelajaran yang dipergunakan guru dalam 

kelas, tidak termasuk papan tulis, kapur/spidol dan 

penghapus. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

Guru tidak menggunakan alat bantu pembelajaran. 

Guru menggunakan sendiri alat bantu pembelajaran. 

Beberapa siswa dilibatkan dalam menggunakan alat 

bantu pembelajaran. 

Siswa dikelompokkan untuk menggunakan alat bantu 

pembelajaran. 

Siswa mendapat kesempatan menggunakan alat bantu 

pembelajaran secara kelompok dan individual.  

 

Indikator : 2.4 Melaksanakan pembelajaran dalam urutan yang logis.  

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru 

dapat memilih dan mengatur secara logis kegiatan belajar 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada suatu kesimpulan. 

d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas, 

atau PR pada akhir pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator :2.5 Melaksanakan perbaikan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 
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Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat 

individual, kelompok atau klasikal. Sangat penting 

dilakukan untuk memenuhi perbedaan individual siswa. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor 

sebagai berikut. 

a.  Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, 

sesuai dengan tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual 

sesuai dengan waktu dan fasilitas pembelajaran. 

c.  Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, 

klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan 

lancar. 

d.  Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok 

atau individual) yang sedang dikelola. 

e.  Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) 

siswa terlibat secara optimal. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat atau lima deskriptor tampak. 

 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

 waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 
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b. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 

dialokasikan. 

e.  Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

f.  Tidak terjadi penyimpangan yang tidak diperlukan selama 

pembelajaran.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu pun deskriptor tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua / tiga deskriptor tampak. 

Empat / lima deskriptor tampak. 

Enam deskriptor tampak. 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

Indikator :3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

Penjelasan : indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru 

dalam menjelaskan secara efektif konsep,  ide, dan 

prosedur yang bertalian dengan isi pembelajaran. Penilaian 

perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian dapat 

ditentukan secara tepat. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan tidak 

ada usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 

usaha guru untuk mengurangi untuk mengurangi 

kebingungan siswa tetapi tidak efektif. 

Meskipun siswa umumnya mengerti, guru menjelaskan 

kembali untuk menghilangkan kesalahpahaman. 

Hanya beberapa siswa yang salah mengerti; guru 

membantu siswa secara individual, misalnya setelah 

pembelajaran. 

Tidak Nampak adanya siswa yang bingung karena 

penjelasan guru dapat dipahami dengan mudah. 
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Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani 

komentar dan pertanyaan siswa. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 
 

3 

 

4 

 

5 

Menggunakan kata atau tindakan yang mengurangi 

keberanian siswa untuk bertanya atau memberi 

tanggapan/ menjawab. 

Mengabaikan siswa yang ingin mengajukan pendapat 

dan/atau atau tidak menanggapi kontribusi (pendapat) 

siswa. 

Tanggap terhadap siswa yang ingin mengajukan 

pendapat, sesekali menggali respons atau pertanyaan 

siswa dan memberikan respons yang sepadan. 

Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 

pembelajaran berlangsung dan memberi balikan bagi 

siswa. 

Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 

temannya atau menampung respons dan pertanyaan siswa 

untuk kegiatan selanjutnya. 

   

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

termasuk  gerakan badan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru 

dalamberkomunikasi, dengan bahasa lisan, tulisan, dan 

isyarat ataupun dengan gerakan badan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

a. Pembicaraan lancar. 

b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila 

(berupa tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat 

dibaca dengan jelas. 

d. Isyarat dan gerakan badan tepat. 
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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 : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik 

minat, dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 

a.  Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah diperolehnya. 

b.  Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c.  Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka 

yang mampu menggali reaksi siswa 

d.  Merespon/menanggapi secara positif siswa yang 

berpartisipasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru 

memantapkan penguasaan materi pembelajaran dengan cara 

merangkum, meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan 
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sebagainya. Kegiatan ini bisa terjadi beberapa kali selama 

proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai 

berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Tidak ada kegiatan merangkum, meringkas, atau 

meninjau ulang. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 

tetapi tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 

secara lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 

dengan melibatkan siswa. 

Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman 

atau ringkasan atau meninjau ulang. 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

peserta didik terhadap belajar. 

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

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru melakukan hal-hal berikut. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan. 

c. Menggunakan kata-kata sopan dalam menegur siswa. 

d.  Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antarsiswa, maupun 

antara guru dengan siswa. 
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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 dalam belajar. 

Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan guru dalam 

mengajar. Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui 

wajah, nada suara, gerakan, isyarat. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

menunjukkan kesungguhan dengan: 

a.  Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b.  Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

c.  Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang 

dikerjakan. 

d.  Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

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 kesukaran. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
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Skala Penilaian Penjelasan *)  

1 

2 

 
3 

4 

 
5 

Tidak memberi perhatian terhadap masalah-masalah 
siswa. 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang 
membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada siswa yang 
membutuhkan. 

Mendorong peserta didik untuk memecahkan 
masalahnya sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu temannya yang 
membutuhkan. 

*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, maka butir 

ini tidak disertakan dalam penilaian. 

 

Indikator : 4.4 Membantu peserta didik menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru 

dalam menerima kenyataan tentang kelebihan dan 

kekurangan setiap siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan  

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 

kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar. 

d. Mendorong kerja sama antara siswa yang lambat dan yang cepat 

dalam belajar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 
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Indikator : 4.5  Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru dalam membantu 

siswa menumbuhkan rasa percaya diri.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat 

sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan 

alasan tentang pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

memimpin. 

d.  Memberi pujian kepada peserta didik yang berhasil dan atau 

memberi semangat kepada siswa yang belum berhasil. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus menggunakan model Quantum 

Learning berbantuan media Puzzle dalam perbaikan pembelajaran 

Bahasa Jawa 

Indikator   :5.1 Langkah-langkah model Quantum Learning berbantuan 

media Puzzle  pada pembelajaran membaca aksara Jawa 

nglegena 

Penjelasan : Model Quantum Learning merupakan salah satu model yang 

cocok digunakan untuk mengulang materi yang telah 

diajarkan sebelumnya. Dengan menggunakan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle pembelajaran 

akan menjadi lebih menyenangkan bagi siswa. langkah-

langkah model Quantum Learning berbantuan media Puzzle 

dalam pembelajaran Bahasa Jawa sebagai berikut. 
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a. Jelaskan aturan main dari model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle. 

b. Setiap siswa diberi satu bendel kartu aksara Jawa 

(Puzzle aksara).  

c. Mintalah kepada siswa untuk membentuk kelompok 

heterogen. 

d. Setiap kelompok mengmpulkan masing-masing puzzle 

aksaranya menjadi satu. 

e. Setiap kelompok membuat sebuah kata/kalimat sesuai 

yang diminta guru. 

f. Akhir proses ini dengan membuat klarifikasi dan 

kesimpulan. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga sampai empat deskriptor tampak. 

Lima sampai enam deskriptor tampak. 

Indikator   : 5.2 Menggunakan media pembelajaran yang tepat 

 Penjelasan : Materi akan mudah dipahami oleh siswa jika guru mampu 

menerapkan media pembelajaran yang sesuai/tepat sehingga 

dapat menimbulkan semangat/motivasi siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

a. Menyiapkan media pembelajaran. 

b. Menggunakan media yang tepat untuk membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran Bahasa Jawa. 
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c. Menyebutkan sumber-sumber belajar termasuk pustaka 

yang membantu siswa mendalami konsep membaca 

aksara Jawa nglegena. 

d. Mengelola keseluruhan proses pembelajaran Bahasa 

Jawa. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

 Indikator :  5.3 Meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena semester II 

kelas III SD dengan menerapkan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle. 

Penjelasan : Pelibatan siswa secara emosional dan intelektual dalam 

proses pembelajaran akan lebih bermakna bagi tercapainya 

tujuan pembelajaran Bahasa Jawa. 

a. Memberikan tuntunan belajar (petunjuk awal kegiatan 

dan target pembelajaran Bahasa Jawa) 

b. Merangsang siswa untuk memberikan respons terhadap 

materi (pertanyaan dan pernyataan) yang disampaikan 

pihak lain 

c. Memberikan tugas perorangan atau kelompok di dalam 

atau di luar kelas. 

d. Menunjuk siswa yang kurang aktif untuk berpendapat. 

e. Mendorong siswa untuk menemukan solusi dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dibahas dalam 

pembelajaran. 

f. Mendorong siswa untuk berlatih melakukan 

keterampilan membaca aksara Jawa nglegena. 
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g. Mendorong siswa untuk berbagi ide dan pengalaman 

dalam membahas suatu konsep. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua atau tiga deskriptor tampak. 

Empat atau lima deskriptor tampak. 

Enam atau tujuh deskriptor tampak. 

Indikator : 5.4  Memupuk kegemaran membaca. 

Penjelasan :  Kegemaran membaca merupakan salah satu kunci keberhasilan 

seseorang dalam meraih ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru untuk 

mengelola berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan 

kegemaran membaca. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Menganjurkan siswa untuk membaca buku. 

b. Menceritakan satu kejadian yang dibaca guru dari berbagai 

sumber (misalnya buku, koran, majalah) sebagai titik tolak 

pembelajaran. 

c. Meminta siswa menceritakan peristiwa yanng pernah 

dibaca. 

d. Memberikan tugas membaca secara berkesinambungan.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

Indikator : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 
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Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tahap pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Tidak melakukan penilaian selama proses pembelajaran. 

Menilai penguasaan siswa dengan 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 memberikan penilaian akhir. 

Guru memberikan penilaian akhir, tetapi tidak sesuai 

dengan tujuan. 

Sebagian kecil penilaian akhir sesuai dengan tujuan. 

Sebagian besar penilaian akhir sesuai dengan tujuan. 

Semua penilaian akhir sesuai dengan tujuan. 

 

 

7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

Indikator : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru 

dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan 

proses pembelajaran. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a.  Pembelajaran lancar. 

b.  Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

d.  Mengarah pada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung 

jawab, tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

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

Deskriptor a, b, c dan d tampak. 

 

Indikator : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-

kata daerah atau asing). 

d. Berbahasa dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

Indikator : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa siswa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa 
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Indonesia secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan 

dengan berbagai cara seperti menegur, menyuruh, 

memperbaiki atau menanyakan kembali. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Membiarkan siswa melakukan kesalahan berbahasa. 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa tanpa 

memperbaiki. 

Memperbaiki langsung kesalahan siswa dalam 

berbahasa. 

Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki 

kesalahan berbahasa temannya dengan tuntutan. 

Mengarahkan siswa menemukan dan memperbaiki 

kesalahan berbahasa sendiri. 

Indikator : 7.4  Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang 

bersangkutan. 

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

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM LEARNING BERBANTUAN MEDIA PUZZLE 

 
Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa, materi 

membaca aksara Jawa nglegena, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No Nama 

Aspek yang dinilai 

Skor Nilai A B C D E F G H 

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 2 3 4 

1 Rizka Silviana Aulia                                   

2 Bimo Joyo Diwiryo                                   

3 Diki Mei Tri Pradana                                   

4 Jefri Nur Zaidin                                   

5 Marcello Erfa Movic                                   

6 Muhammad Rozzaq Al                                   

7 Nurhadiansyah                                   

8 Rahmat Adi Setiawan                                   

9 Rafi Setiawan                                   

10 Rendi Amaroh                                   

11 Afrel Dwi Saputra                                   

12 Amelia Cantika                                   

13 Anwarudin Wijaya M.                                   

14 Ervin Cahyana Putra                                   

15 Fatkhul Nur Rokhim                                   

16 Fendi Setiawan                                   

17 Fina Aulia                                   

18 Fina Nurazizah                                   

19 Ikhsan Faozan Anwar                                   

La

mp

ira

n 8 

 

159 
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No Nama 

Aspek yang dinilai 

Skor Nilai A B C D E F G H 

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 2 3 4 

20 Indri Wiwit Winanti                                   

21 Jezzyan Mohaga R.                                   

22 Kertin Faulis Junefa                                   

23 Khoiru Zumroni Al K.                                   

24 Lidiya Fibri Antika                                   

25 Madhal Wasis Aprilianto                                   

26 Meri Nur Asifa                                   

27 Naura Fenadine                                   

28 Nelisa Destiana A.                                   

29 Saeful Imron                                   

30 Shelvy Cahya Milanisty                                   

Jumlah Siswa  

Jumlah Skor  

Jumlah Nilai  

Rata-rata  

Persentase (%)  

Kategori  

Keterangan:                  Banyumas, ……………….. 

A. Kesiapan siswa dalam pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena.           Guru Kelas III 

B. Kesiapan siswa menerima pelajaran. 

C. Partisipasi siswa dalam kegiatan eksplorasi.       

D. Partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi. 

E. Partisipasi siswa dalam pembelajaran dengan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle. 

F. Antusiasme siswa pada media Puzzle.              Nurwati Purwaningsih,S.Pd.SD. 

G. Partisipasi siswa dalam kegiatan konfirmasi.             19551209 197701 2 001 

H. Partisipasi siswa dalam kegiatan akhir. 160 
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Lampiran 9 

Deskriptor Pengamatan Aktivitas Siswa 

Siklus I  

• Identitas Siswa yang Dinilai 

Nama :  

Satuan Pendidikan :  

Kelas :  

Nomor Presensi : 

• Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dan isi skor pada kolom Skor sesuai dengan deskriptor yang 

tampak. 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 

Satu 

Dua 

Tiga 

Empat 

1 

2 

3 

4 

 

No Aspek yang diamati Deskriptor 

Tanda cek 

() Skor 

Ya Tidak 

1. Kesiapan siswa 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa hadir tepat waktu.    

Siswa menjawab salam.   

Siswa berdoa bersama.   

Siswa menyiapkan alat belajar.   

2. Kesiapan siswa 

menerima 

pelajaran. 

Siswa siap menerima pelajaran    

Siswa siap mendengarkan penjelasan guru.   

Siswa menjawab pertanyaan pada saat 

apersepsi. 

  

Siswa mengajukan pertanyaan pada saat 

apersepsi. 

  

3. Partisipasi siswa 

dalam kegiatan 

eksplorasi. 

Siswa mendengarkan penjelasan guru pada 

saat kegiatan eksplorasi. 

   

Siswa menjawab pertanyaan guru pada 

saat eksplorasi. 

  

Siswa mengajukan pertanyaan pada saat 

eksplorasi. 

  

Siswa mengerjakan tugas dari guru dengan 

baik. 
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No Aspek yang diamati Deskriptor 

Tanda cek 

() Skor 

Ya Tidak 

4.  Partisipasi siswa 

dalam kegiatan 

Elaborasi. 

Siswa mengikuti petunjuk dari guru.    

Siswa mengerjakan  tugas dengan teman 

kelompoknya. 

  

Siswa berani mempresentasikan hasil 

pekerjaan kelompoknya di depan kelas. 

  

Siswa berinteraksi dengan guru, siswa lain 

dan media Puzzle.                                                        

  

5. Partisipasi siswa 

dalam 

pembelajaran 

dengan metode 

Quantum Learning 

berbantuan media 

Puzzle. 

Siswa memahami pembelajaran.    

Siswa mengikuti pembelajaran dengan 

baik. 

  

Siswa menjawab pertanyaan guru sesuai 

tema dengan benar. 

  

Siswa aktif bertanya   

6. Antusiasme siswa 

pada media Puzzle. 

Siswa antusias mengikuti pembelajaran 

dengan media Puzzle. 

   

Siswa dapat memahami maksud media 

Puzzle. 

  

Siswa dapat mengurutkan Puzzle sesuai 

urutan yang benar. 

  

Siswa dapat menjawab pertanyaan 

mengenai Puzzle. 

  

7.  Partisipasi siswa 

dalam kegiatan 

konfirmasi. 

Siswa memantau hasil belajar kelompok 

atau individual. 

   

Siswa mengikuti kegiatan tanya jawab 

dalam kegiatan konfirmasi. 

  

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

pada saat konfirmasi. 

  

Siswa  menyimpulkan materi yang telah 

dibahas bersama guru. 

  

8. Partisipasi siswa 

dalam kegiatan 

akhir. 

Siswa  menyimpulkan materi yang telah 

dibahas bersama guru. 

   

Siswa  mengerjakan soal evaluasi/ tes 

formatif. 

  

Siswa memperhatikan tindak lanjut.   

Siswa menjawab salam dan berdoa 

bersama. 

  

SKOR TOTAL  
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Lampiran 10 

LEMBAR PENILAIAN TES FORMATIF 

 MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA 

KELAS III SDN 2 PEKAJA KABUPATEN BANYUMAS 

 

No Nama 

Aspek yang dinilai 
Skor Nilai 

A B C D E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

1 Rizka Silviana Aulia                       

2 Bimo Joyo Diwiryo                       

3 Diki Mei Tri Pradana                       

4 Jefri Nur Zaidin                       

5 Marcello Erfa Movic                       

6 Muhammad Rozzaq Al                       

7 Nurhadiansyah                       

8 Rahmat Adi Setiawan                       

9 Rafi Setiawan                       

10 Rendi Amaroh                       

11 Afrel Dwi Saputra                       

12 Amelia Cantika                       

13 Anwarudin Wijaya M.                       

14 Ervin Cahyana Putra                       

15 Fatkhul Nur Rokhim                       

16 Fendi Setiawan                       

17 Fina Aulia                       

18 Fina Nurazizah                       

19 Ikhsan Faozan Anwar                       

20 Indri Wiwit Winanti                       

21 Jezzyan Mohaga R.                       

22 Kertin Faulis Junefa                       

23 Khoiru Zumroni Al K.                       

24 Lidiya Fibri Antika                       

25 Madhal Wasis A.                       

26 Meri Nur Asifa                       

27 Naura Fenadine                       

28 Nelisa Destiana A.                       

29 Saeful Imron                       

30 Shelvy Cahya Milanisty                       

Jumlah   

Rata-rata   

Keterangan:  

A. Ketepatan pelafalan Banyumas, ………………..  

B. Ketepatan intonasi Guru Kelas III 

C. Kelancaran dalam membaca 

D. Kejelasan dalam membaca  

E. Percaya diri dalam membaca  

Nurwati Purwaningsih, S.Pd.SD. 

19551209 197701 2 001 
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Lampiran 11 

Deskriptor Penilaian Tes Formatif 

Membaca Aksara Jawa Nglegena 

 

Indikator Deskriptor Skor Nilai 

A. Ketepatan 

pelafalan 

dalam 

membaca 

aksara Jawa 

nglegena 

Siswa trampil mmbaca dngan lafal yang tepat. 4  

Siswa membaca dengan lafal yang tepat, namun 

terbata-bata. 

3 

Terdapat banyak kesalahan dalam melafalkan. 2 

Siswa tidak dapat melafalkan semua 

kata/kalimat dengan tepat. 

1 

B. Ketepatan 

dalam 

penggunaan 

intonasi 

Siswa membaca dengan variasi irama dan 

tekanan. 

4  

Siswa membaca dengan variasi irama tanpa 

tekanan. 

3 

Siswa membaca dengan intonasi kurang tepat. 2 

Siswa membaca dengan intonasi monoton. 1 

C. Kelancaran 

dalam 

membaca 

aksara Jawa 

nglegena  

Lancar dalam membaca. 4  

Lancar dalam membaca tetapi masih ada yang 

diulang. 

3 

Lancar dalam membaca tetapi masih banyak 

yang diulang. 

2 

Siswa terbata-bata dalam membaca dan ada 

pengulangan. 

1 

D. Kejelasan 

dalam 

membaca 

aksara Jawa 

nglegena 

Semua kata/kalimat dibaca dengan jelas. 4  

Sebagian besar kata/kalimat dibaca dengan jelas. 3 

Sebagian kecil kata/kalimat dibaca dengan jelas. 2 

Semua kata/kalimat dibaca dengan tidak jelas. 1 

E. Percaya diri 

dalam 

membaca 

aksaraJawa 

nglegena 

Siswa dengan penuh percaya diri membaca 

aksara Jawa nglegena. 

4  

Siswa kurang percaya diri (tidak menengok 

teman tetapi ragu-ragu dalam membaca aksra 

Jawa nglegena. 

3 

Siswa sesekali terlihar menengok ke arah teman 

untuk meminta jawaban.  

2 

Siswa sering menengok kea rah teman untuk 

meminta jawaban. 

1 

Jumlah Skor   

 

Pedoman Penilaian 

Jumlah skor maksimal 20 

Nilai:   
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Lampiran 12 

Daftar Hadir Siswa Kelas III Siklus I 

SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

No No. Induk Nama 
Jenis Kelamin 

Hadir 
L/P 

1 1295 Rizka Silviana Aulia P √ 

2 1323 Bimo Joyo Diwiryo L √ 

3 1326 Diki Mei Tri Pradana L √ 

4 1338 Jefri Nur Zaidin L √ 

5 1340 Marcello Erfa Movic L √ 

6 1342 Muhammad Rozzaq Al Afik L √ 

7 1343 Nurhadiansyah L √ 

8 1344 Rahmat Adi Setiawan L √ 

9 1345 Rafi Setiawan L √ 

10 1346 Rendi Amaroh L √ 

11 1352 Afrel Dwi Saputra L √ 

12 1354 Amelia Cantika P √ 

13 1356 Anwarudin Wijaya Maulana L √ 

14 1357 Ervin Cahyana Putra L √ 

15 1358 Fatkhul Nur Rokhim L √ 

16 1359 Fendi Setiawan L √ 

17 1360 Fina Aulia P √ 

18 1361 Fina Nurazizah P √ 

19 1363 Ikhsan Faozan Anwar L √ 

20 1364 Indri Wiwit Winanti P √ 

21 1366 Jezzyan Mohaga Ramadhani P √ 

22 1367 Kertin Faulis Junefa P √ 

23 1368 Khoiru Zumroni Al Kautsar L √ 

24 1369 Lidiya Fibri Antika P √ 

25 1370 Madhal Wasis Aprilianto L √ 

26 1371 Meri Nur Asifa P √ 

27 1373 Naura Fenadine P √ 

28 1374 Nelisa Destiana Anggeline P √ 

29 1375 Saeful Imron L √ 

30 1377 Shelvy Cahya Milanisty P √ 

Jumlah siswa yang hadir 30 30 

Persentase kehadiran siswa 100% 100% 

Banyumas, 25 Maret 2015 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah Guru Kelas III 

 

Rokhyati, S.Pd. Nurwati Purwaningsih, S.Pd.SD. 

19630310 198508 2 001 19551209 197701 2 001 
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SILABUS PENGEMBANGAN SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : III/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

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

intensif, membaca indah, dan membaca huruf Jawa. 

 

No. Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Pengalaman Belajar Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bahan 

Belajar 

1. 3.3 Membaca 

kata berhuruf 

Jawa 

nglegena 

Membaca 

huruf jawa 

nglegena/ 

tanpa 

sandhang 

1. Tumbuhkan. 

a. Guru memberikan apersepsi 

dengan bertanya mengenai 

aksara Jawa nglegena dan 

menyanyikan lagu “Aksara 

Jawa”. 

b. Guru memperkenalkan 

media puzzle kepada siswa 

dan bagaimana cara 

penggunaannya. 

2. Alami. 

a. Guru mengambil potongan 

puzzle dan menyusunnya 

3.3.1 Siswa 

dapat 

membaca kata 

berhuruf Jawa. 

Jenis: 

Lisan 

Unjuk 

kerja 

melakukan 

diskusi 

dan 

praktik 

 

2 jp 1. Buku bahan 

ajar Bahasa 

Jawa 

2. Lembar 

Kerja Siswa 

3. Media 

Puzzle 

aksara Jawa 

4. Poster 

aksara jawa 

16

6 

 

La

mp

ira

n 

13  
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No. Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Pengalaman Belajar Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bahan 

Belajar 

menjadi sebuah aksara Jawa 

nglegena. 

b. Guru meminta siswa untuk 

menebak aksara pada 

puzzle. 

c. Guru menyuruh beberapa 

siswa untuk maju menyusun 

puzzle aksara Jawa 

nglegena. 

3. Namai. 

Aksara Jawa yang terdapat 

dalam puzzle kemudian 

dinamai dan dibaca secara 

bersama-sama. 

4. Demonstrasikan. 

a. Guru membagikan puzzle1 

dan puzzle 2 kepada 

masing-masing siswa, 

setiap siswa menyusun 

puzzle menjadi sebuah 

aksara Jawa nglegena. 

b. Siswa yang sudah selesai 

menyusun puzzle 

membacakan aksara yang 

terdapat dalam puzzle 

16

7 
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No. Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Pengalaman Belajar Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bahan 

Belajar 

tersebut. 

c. Siswa mengurutkan puzzle 

2 secara urut sesuai urutan 

aksara Jawa nglegena. 

d. Siswa yang sudah selesai 

mengurutkan puzzle sesuai 

urutan aksara Jawa 

nglegena, lapor kepada 

guru untuk dikoreksi. 

5. Ulangi. 

a. Guru membentuk siswa ke 

dalam kelompok kecil yang 

terdiri dari 2 siswa. 

b. Setiap kelompok menyusun 

puzzle 1 menjadi sebuah 

kata yang diberikan oleh 

guru. 

c. Guru membagikan puzzle 3 

kepada masing-masing 

kelompok, kemudian setiap 

kelompok menyusunnya. 

d. Kelompok tercepat maju 

untuk menempelkan hasil 

diskusinya di papan flannel, 

kemudian membacakannya. 

 

1

6

8 
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No. Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Pengalaman Belajar Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bahan 

Belajar 

e. Guru dan kelompok lain 

mengoreksi dan 

membacanya secara 

bersama-sama. 

6. Rayakan. 

Siswa dan kelompok yang 

dapat menyusun puzzle dengan 

cepat dan benar mendapat 

reward dari guru. 

 

Karakter siswa yang diharapkan :  Religius, jujur, gemar membaca, demokrasi, disiplin, kreatif, dapat dipercaya, bertanggung 

jawab dan peduli sosial. 

16

9 
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Lampiran 14 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah      : SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas 

Kelas / Semester   : III / 2 

Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa  

Materi Pokok       : Membaca Aksara Jawa Nglegena 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

3. Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan melalui 

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

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

KOMPETENSI DASAR 

3.3 Membaca kata berhuruf Jawa nglegena 

 

INDIKATOR 

3.3.1 Siswa dapat membaca kata beraksara Jawa. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat membaca kata 

beraksara Jawa. 

2. Melalui permainan, siswa dapat membaca kata beraksara Jawa. 

3. Melalui kerja kelompok, siswa dapat membaca kata beraksara Jawa. 

Karakter siswa yang diharapkan:  Religius, jujur, gemar membaca, 

demokrasi, disiplin, peduli sosial, 

dapat dipercaya, bertanggung 

jawab dan kreatif. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Aksara Jawa 
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Tembang Aksara Jawa 

 

              │1              1             2           3             1│ 

 [hͻ],  [nͻ],  [cͻ],  [rͻ],  [kͻ] 

│2  2  3 4 3│ 

Ana utusan 

   │1             1            2             3             1│ 

 [dͻ],  [tͻ],  [sͻ],  [wͻ],  [lͻ] 

        │2   2    4  3    2│ 

Podho kerengan 

│1             1             2             3              1│ 

 [pͻ],  [dhͻ],  [jͻ],  [yͻ],  [nyͻ] 

           │2   2     3  4  3│ 

Podho wanine 

│1              1              2            3             1│ 

 [mͻ],  [gͻ],  [bͻ],  [thͻ],  [ngͻ] 

│4   4     3  2  1│ 

Podho matine 
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Media Puzzle Aksara Jawa Nglegena 

 

 

Puzzle 1 

 

 

 

Puzzle 2 

 

 

 

Puzzle 3 

 

 
 

 

Puzzle 4 

 

 

 

Puzzle 5 

 

 
 

 

 

 

E. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Ceramah, tanya jawab, kerja kelompok, penugasan, Quantum Learning. 

 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (± 10 menit)  

a) Guru mengkondisikan kelas. 

b) Guru membuka pelajaran dengan do’a dan salam. 

c) Guru melakukan presensi siswa. 

d) Guru melakukan apersepsi yang berkaitan dengan materi . 
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”Apakah anak-anak masih ingat aksara Jawa itu ada berapa?” 

”Sebutkan apa saja aksara Jawa tersebut!” 

e) Guru bersama siswa menyanyikan lagu ”Aksara Jawa”. 

f) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

 

2. Kegiatan Inti (± 30 menit) 

a) Eksplorasi 

1) Guru memperkenalkan media puzzle kepada siswa dan bagaimana 

cara penggunaannya. 

2) Guru mengambil potongan puzzle (puzzle 1) dan menyusunnya 

menjadi sebuah aksara Jawa nglegena di papan flanel.  

3) Siswa membaca aksara Jawa nglegena dalam puzzle yang disusun 

oleh guru. 

4) Guru mengambil satu per satu puzzle aksara Jawa nglegena 

(puzzle 2). 

5) Siswa menyebutkan aksara Jawa nglegena pada puzzle yang 

dipegang oleh guru. 

6) Guru mengambil potongan puzzle aksara Jawa nglegena (puzzle 

3) dan menyusunnya menjadi sebuah kata berhuruf Jawa di papan 

flanel.  

7) Siswa membaca aksara Jawa nglegena dalam puzzle yang disusun 

oleh guru. 

8) Guru mengambil beberapa puzzle aksara Jawa nglegena (puzzle 2) 

kemudian merangkai menjadi sebuah kata di papan flanel. 

9) Guru menyuruh siswa untuk membacakan kata dalam puzzle 

aksara Jawa nglegena yang dirangkai oleh guru. 

10) Guru menunjuk salah satu siswa untuk maju menyusun puzzle 

aksara Jawa nglegena (puzzle 3) kemudian membacakannya. 

 

b) Elaborasi 

1) Guru membagikan media puzzle aksara Jawa nglegena kepada 

masing-masing siswa (puzzle 1 dan  puzzle 2). 
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2) Setelah siswa menerima puzzle, guru memerintah siswa untuk 

menyusun puzzle aksara Jawa nglegena yang masih acak menjadi 

sebuah aksara Jawa nglegena (puzzle 1). 

3) Siswa yang sudah selesai menyusun puzzle membacakan aksara 

Jawa nglegena yang terdapat dalam puzzle tersebut secara 

bergantian. 

4) Guru memerintah siswa untuk menyusun secara urut puzzle 

aksara Jawa nglegena (puzzle 2) yang masih acak. 

5) Guru membimbing dan mengawasi siswa dalam menyusun 

puzzle. 

6) Guru memberikan reward kepada siswa yang paling cepat 

menyusun puzzle. 

7) Siswa dibentuk kedalam kelompok kecil, setiap kelompok terdiri 

dari 2 orang yakni pasangan satu meja. 

8) Guru membagikan puzzle aksara Jawa nglegena (puzzle 3) kepada 

masing-masing kelompok. 

9) Setiap kelompok menyusun puzzle, guru membimbing dan 

mengawasi siswa dalam berkelompok menyusun puzzle. 

10) Kelompok yang sudah selesai, maju untuk menempelkan hasil 

diskusinya di papan flannel, kemudian membacakan aksara Jawa 

yang terdapat dalam puzzle tersebut. 

11) Guru memberikan konfirmasi mengenai pekerjaan kelompok 

tersebut. 

12) Guru bersama siswa membaca hasil pekerjaan kelompok yang 

maju secara bersama-sama. 

13) Guru memberikan reward kepada kelompok yang paling cepat 

dalam menyusun puzzle. 

14) Guru menyebutkan sebuah kata. 

15) Setiap kelompok menyusun puzzle sesuai kata yang disebutkan 

oleh guru menggunakan puzzle 2. 
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16) Kelompok yang paling cepat menyusun puzzle mendapatkan 

reward dari guru. 

17) Guru menyediakan beberapa kata berhuruf Jawa nglegena di 

papan tulis 

18) Guru bersama siswa membaca kata berhuruf Jawa nglegena. 

19) Guru menunjuk beberapa siswa untuk membaca kata berhuruf 

Jawa nglegena. 

 

c) Konfirmasi 

1) Guru memberikan konfirmasi mengenai aksara Jawa nglegena 

yang dibacakan oleh siswa secara benar. 

2) Guru bersama siswa membaca kata berhuruf Jawa nglegena 

secara bersama-sama. 

3) Guru memberikan reward kepada kelompok yang paling cepat 

menyusun dan mengumpulkan jawaban. 

4) Guru bersama siswa bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum 

dipahami. 

5) Guru bersama siswa meluruskan kesalah pahaman, memberikan 

penguatan dan penyimpulan. 

 

3. Kegiatan Akhir (± 30 menit) 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

b) Guru memotivasi belajar siswa. 

c) Guru menutup pelajaran. 

d) Guru memberikan tes formatif kepada siswa berupa tes lisan. 

 

G. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber Pembelajaran : 

a. Silabus kelas III. 

b. Trimo, dkk. 2010. Remen Basa Jawi. _____: Erlangga. 

c. Sumardi dan Suyono. 2013. Bahasa Jawa. Solo: Persada Ilmu. 



176 

 

 

 

2. Media Pembelajaran : 

a. Poster aksara Jawa nglegena. 

b. Puzzle aksara Jawa nglegena. 

c. Papan flanel. 

 

H. PENILAIAN 

1. Penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran dengan 

menggunakan lembar pengamatan (terlampir) 

2. Penilaian Hasil 

Teknik tes : tes lisan 

      3.  Kriteria Penilaian 

Jumlah skor maksimal 20 (deskriptor penilaian membaca aksara Jawa 

nglegena secara lisan terlampir) 

Nilai:   

        

      

 Banyumas, 11 Maret 2015 

 

 Mengetahui, 

 Kepala Sekolah Guru Kelas III 

 

 

 

 Rokhyati, S.Pd. Nurwati Purwaningsih, S.Pd.SD. 

 19620310 198508 2 001 19551209 197701 2 001 
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KISI-KISI TES LISAN SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan :   SDN Pekaja 2 Kabupaten Banyumas 

Mata Pelajaran :   Bahasa Jawa 

Kelas/Semester :   III/2 

Materi Pokok  :   Membaca Aksara Jawa 

Standar Kompetensi : 3. Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks  

bacaan melalui teknik membaca intensif, membaca indah, 

dan membaca huruf Jawa. 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Tes 

Ranah 

Kognitif 
No. Soal 

3.3 Membaca kata 

berhuruf Jawa 

nglegena 

1. Ketepatan pelafalan 

dalam membaca aksara 

Jawa nglegena. 

2. Ketepatan dalam 

penggunaan intonasi. 

3. Kelancaran dalam 

membaca. 

4. Kejelasan dalam 

membaca aksara Jawa 

nglegena. 

5. Percaya diri dalam 

membaca aksara Jawa 

nglegena. 

Tes 

Lisan 

 

 

C2 

 

1, 2, 3, 4 

dan 5. 
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Tes Lisan Siklus I 

 

Guru menyiapkan beberapa soal, setiap anak hanya mendapat 3 soal berupa kata 

beraksara Jawa dan penilaian membaca secara lisan.  

Soal: 
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Kunci Jawaban Tes Lisan Siklus I 

 

[bͻtͻ] [mͻcͻ] [dͻrͻ] [mͻtͻ] [dͻwͻ]

[pͻdhͻ] [lͻrͻ] [nͻtͻ] [kͻyͻ] [nͻgͻ]

[rͻmͻ] [rͻtͻ] [rͻsͻ] [bͻyͻ] [rͻyͻ]

[dͻdͻ] [rͻgͻ] [kͻcͻ] [rͻjͻ] [dͻsͻ]

[jͻyͻ] [sͻkͻ] [sͻpͻ] [jͻwͻ] [sͻngͻ]

[bͻsͻ] [nyͻtͻ] [nyͻwͻ] [nyͻnͻ] [jͻkͻ]
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Lampiran 15 

Hasil Pengamatan Model Quantum Learning 

Siklus I 

 

Petunjuk : 

Amati  proses pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa nglegena 

di Kelas III dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle. Berilah tanda cek (√) pada kolom Ya, jika langkah-

langkah model Quantum Learning berbantuan media Puzzle benar-benar 

dilaksanakan. Berilah tanda cek (√) pada kolom Tidak, jika langkah-langkah 

model Quantum Learning berbantuan media Puzzle tidak dilaksanakan. 

No 

Aspek yang diamati 
Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1 Guru membuka kegiatan pembelajaran. √  

2 Guru menyampaikan kompetensi dasar  dan tujuan 

pembelajaran bahasa Jawa. 

√  

3 Guru menjelaskan materi membaca aksara Jawa nglegena 

dan cara menyusun Puzzle.  

√  

4 Guru  menyajikan Puzzle aksara Jawa nglegena. √  

5 Guru menjelaskan cara mengurutkan dan menyusun Puzzle 

aksara Jawa nglegena. 

√  

6 Guru menunjuk siswa secara bergantian untuk menyusun 

Puzzle aksara Jawa nglegena secara berurutan dan logis. 

√  

7 Guru memerintah siswa untuk membacakan Puzzle aksara 

Jawa nglegena yang disusunnya.  

√  

8.  Guru menjelaskan lebih lanjut sesuai kompetensi yang ingin 

dicapai. 

√  

9. Guru dan siswa saling berefleksi mengenai apa yang telah 

dicapai dan dilakukan. 

√  

10. Guru menutup kegiatan pembelajaran √  

 

 Banyumas, 25 Maret 2015 

 Observer 

 

 

 Deswi Karunia Nila Sari 

 1401411012 
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Lampiran 16 

NILAI KEMAMPUAN GURU DALAM MENYUSUN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 

tersebut dengan menggunakan butir penilaian di bawah ini. 

 

PENILAIAN     1        2         3         4        5 

1. Menentukan bahan perbaiakan pembelajaran  

dan merumuskan tujuan/indikator  

perbaikan pembelajaran     

1.1 Menggunakan bahan perbaikan  

pembelajaran yang  sesuai dengan  

kurikulum dan masalah yang diperbaiki. 

1.2 Merumuskan tujuan khusus/indikator  

perbaikan pembelajaran.              Rata-rata butir 1 = A  

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

media (alat bantu pembelajaran), dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran. 

2.2 Menentukan dan mengembangkan 

      alat bantu perbaikan pembelajaran. 

1. NAMA GURU   : Nurwati Purwaningsih, S.Pd.SD. 

2. NIP     : 19551209 197701 2 001 

3. SD TEMPAT PENELITIAN : SD Negeri 2 Pekaja 

4. KELAS    : III 

5. MATA PELAJARAN  : Bahasa Jawa 

6. WAKTU    : 07.00–08.10 

7. TANGGAL    : 25 Maret 2015 

 

   √  

   √  

   √  

   √  

4 
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2.3 Memilih sumber belajar.       

                  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan perbaiakan  

pembelajaran menggunakan model  

Quantum Learning berbantuan media Puzzle 

3.1 Menentukan jenis kegiatan perbaikan  

pembelajaran.  

3.2 Menyusun langkah-langkah perbaikan 

pembelajaran dengan menggunakan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle. 

3.3 Menentukan alokasi waktu perbaikan  

pembelajaran. 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa. 

3.5 Menyiapkan pertanyaan.  

 Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

perbaikan pembelajaran 

4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas 

belajar sesuai dengan model Quantum  

Learning berbantuan media Puzzle. 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi dalam  

perbaikan pembelajaran menggunakan  

model Quantum Learning berbantuan  

media Puzzle.  Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis, 

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian. 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

   Rata-rata butir 5 = E 

3,2 

   √  

   √  

  √ 

 

  

  √ 

 

  

  √ 

 

  

  √ 

 

  

  √ 

 

  

4 

  √ 

 

  

3 

   √ 

 

 

  √ 

 

  

3,5 



183 

 

 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian. 

6.2 Penggunaan bahasa tulis. 

 Rata-rata butir 6 = F 

 

Nilai kemampuan guru dalam menyusun RPP = R 

R =   x 100 

 =  x 100 

 =  x 100 

 = 0,74 x 100 

 = 74 

 

Banyumas, 25 Maret 2015 

Observer, 

 

 

Rokhyati, S.Pd. 

19630310 198508 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

   

 

 √ 

 
   √ 
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Lampiran 17 

NILAI KEMAMPUAN GURU DALAM  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkanlah perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

berikut. 

4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 

PENILAIAN    1         2         3       4       5 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran      

1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas.   

   Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran 

berdasarkan model Quantum Learning  

berbantuan media Puzzle 

2.1 Memulai pembelajaran. 

2.2 Melaksanakan pembelajaran menggunakan  

model Quantum Learning berbantuan  

1. NAMA GURU   : Nurwati Purwaningsih, S.Pd.SD. 

2. NIP     : 19551209 197701 2 001 

3. SD TEMPAT PENELITIAN : SD Negeri 2 Pekaja 

4. KELAS    : III 

5. MATA PELAJARAN  : Bahasa Jawa 

6. WAKTU    : 07.00–08.10 

7. TANGGAL    : 25 Maret 2015 

 

   √ 

 

 

3,5 

  √ 

 

  

   √ 

 

 

  √ 
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media Puzzle yang sesuai dengan  tujuan,  

siswa, situasi, dan lingkungan. 

2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan,  

siswa,dan situasi, dan lingkungan (kontekstual). 

2.4 Melaksanakan pembelajaran dalam urutan  

yang logis. 

2.5 Melaksanakan perbaikan pembelajaran  

secara individual, kelompok, atau klasikal. 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

         Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang  

berkaitan dengan isi pembelajaran. 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, 

 dan gerakan badan. 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa. 

3.5 Memantapkan penguasaan materi  

pembelajaran.  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap  

belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka,  

penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar. 

4.3 Mengembangkan hubungan antarpribadi  

 yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

3,67 

  √ 

 

  

   √ 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

  √ 

 

  

  √ 

 

  

   √ 

 

 

  √ 

 

  

  √ 

 

  

3,2 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

  √ 
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kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan diri.  Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

menggunakan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle dalam perbaikan  

pembelajaran bahasa Jawa  

5.1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

 langkah-langkah model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle pada pembelajaran  

membaca aksara Jawa nglegena. 

5.2 Menggunakan media pembelajaran yang  

tepat. 

5.3 Meningkatkan keterlibatan siswa dalam  

proses pembelajaran membaca aksara Jawa 

nglegena semester 2 kelas III SD 

dengan menerapkan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle. 

5.4 Memupuk kegemaran membaca.   

 Rata-rata butir 5 = E 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar 

6.1  Melaksanakan penilaian selama proses  

pembelajaran. 

6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir  

pembelajaran.     Rata-rata butir 6 = F 

 

7. Kesan umum kinerja guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran. 

7.2 Penggunaan bahasa. 

4 

  √ 

 

  

    √ 

 

    √ 

 

   √ 

 

 

4,5 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

4 

   √ 

 

 

   √ 
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7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran. 

    Rata-rata butir 7 = G 

 

 

Nilai kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran = Y 

Y =   x 100 

 =   x 100 

 =   x 100 

 = 0,775 x 100 

 = 77,5 

 

 

Banyumas, 25 Maret 2015 

Observer 

 

 

 

Rokhyati, S.Pd. 

19630310 198508 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   √ 

 

 

4,25 

   √ 
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Lampiran 18 

REKAPITULASI NILAI PERFORMANSI GURU  

SIKLUS I 

 

Kemampuan Guru Skor Nilai Nilai Akhir 

Menyusun RPP 22,2 74 

76,33 

Pelaksanaan Pembelajaran 27,12 77,5 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM LEARNING BERBANTUAN MEDIA PUZZLE 

SIKLUS I 

 
Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa, materi 

membaca aksara Jawa nglegena, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No Nama 

Aspek yang dinilai 

Skor Nilai A B C D E F G H 

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 2 3 4 

1 Rizka Silviana Aulia √  √ √ √ √   √    √    √ √   √ √     √   √ √ √ 15 46,875 

2 Bimo Joyo Diwiryo √ √   √ √   √   √ √ √  √ √ √   √ √     √   √ √ √ 17 53,12 

3 Diki Mei Tri Pradana √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √   √ √ √ 25 78,12 

4 Jefri Nur Zaidin  √ √  √ √   √   √ √ √  √ √ √   √ √   √  √   √ √ √ 18 56,25 

5 Marcello Erfa Movic √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  √  √   √ √ √ 24 75 

6 Muhammad Rozzaq Al √ √ √  √ √   √   √ √ √  √ √ √   √ √   √  √   √ √ √ 19 59,37 

7 Nurhadiansyah √  √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  √  √   √ √ √ 23 71,87 

8 Rahmat Adi Setiawan √ √ √  √ √ √  √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √  √   √  √ 22 68,75 

9 Rafi Setiawan  √   √ √ √  √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √  √   √  √ 20 62,5 

10 Rendi Amaroh √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  27 84,37 

11 Afrel Dwi Saputra √ √ √ √  √ √ √ √   √ √  √  √ √ √ √   √ √ √  √ √ √ √ √ √ 25 78,12 

12 Amelia Cantika √  √ √ √ √  √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √   √  √ 24 75 

13 Anwarudin Wijaya M. √ √  √ √  √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √   √ √ √ 24 75 

14 Ervin Cahyana Putra √ √ √ √ √ √   √   √ √ √  √ √ √   √ √ √  √  √   √  √ 20 62,5 

15 Fatkhul Nur Rokhim √ √ √  √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √  √  √   √  √ 22 68,75 

16 Fendi Setiawan √ √  √  √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √   √ √ √  √ √ √ √  23 71,87 

17 Fina Aulia √  √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  √  √   √ √ √ 23 71,87 

18 Fina Nurazizah √ √  √  √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √   √ √ √  √ √ √ √  23 71,87 

19 Ikhsan Faozan Anwar √ √ √  √ √ √  √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √  √   √  √ 22 68,75 

18

9 

Lam

pira

n 19 
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No Nama 

Aspek yang dinilai 

Skor Nilai A B C D E F G H 

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 2 3 4 

20 Indri Wiwit Winanti √ √ √ √  √ √ √ √   √ √  √  √ √ √ √    √ √ √  √ √ √ √ √ 25 78,12 

21 Jezzyan Mohaga R. √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √   √ √ √ 25 78,12 

22 Kertin Faulis Junefa √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √    √ √ √  √ √ √ √ √ 28 87,5 

23 Khoiru Zumroni Al K. √ √  √  √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √   √ √ √  √ √  √ √  22 68,75 

24 Lidiya Fibri Antika √ √   √ √ √  √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √  √   √  √ 21 65,62 

25 Madhal Wasis Aprilianto √  √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √  √   √ √ √ 23 71,87 

26 Meri Nur Asifa √  √ √ √ √  √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √   √  √ 24 75 

27 Naura Fenadine √ √   √ √ √  √  √ √ √ √  √ √  √  √ √ √  √  √   √ √ √ 21 65,62 

28 Nelisa Destiana A. √ √ √ √  √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √  √ √  √  √   √ √ √ 23 71,87 

29 Saeful Imron  √ √  √ √   √   √ √ √  √ √ √  √ √ √   √  √  √ √ √ √ 20 62,5 

30 Shelvy Cahya Milanisty √   √ √ √  √ √   √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √  √ √ √ √  √ 23 71,87 

Jumlah Siswa 30 

Jumlah Skor 671 

Jumlah Nilai 2.096,79 

Rata-rata 69,89 

Persentase (%) 69,89% 

Kategori Aktif 

Keterangan:                  Banyumas, 25 Maret 2015 

A. Kesiapan siswa dalam pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena.           Guru Kelas III 

B. Kesiapan siswa menerima pelajaran. 

C. Partisipasi siswa dalam kegiatan eksplorasi.       

D. Partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi. 

E. Partisipasi siswa dalam pembelajaran dengan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle. 

F. Antusiasme siswa pada media Puzzle.              Nurwati Purwaningsih,S.Pd.SD. 

G. Partisipasi siswa dalam kegiatan konfirmasi.             19551209 197701 2 001 

H. Partisipasi siswa dalam kegiatan akhir. 
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Lampiran 20 

TRANSLIT MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA SIKLUS I 

KELAS III SDN 2 PEKAJA KABUPATEN BANYUMAS 

 

 

Nama : Rizka Silviana Aulia 

No. Absen : 1 

Nilai : 35 

Durasi Membaca : 1 menit 13 detik 

Keterangan : Kurang lancar  dan masih kurang percaya diri dalam 

membaca aksara Jawa nglegena, serta masih mendapat 

bimbingan dari guru. 

 

Translit membaca kata berhuruf Jawa nglegena 

1. pͻͻdͻ 

2. mͻͻlͻrͻ 

3. emmmͻmͻ mͻͻtͻ 

4. dͻͻpͻͻdͻ 

5. dͻͻwͻ 
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TRANSLIT MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA SIKLUS I 

KELAS III SDN 2 PEKAJA KABUPATEN BANYUMAS 

 

 

Nama : Nelisa Destiana A. 

No. Absen : 28 

Nilai : 65 

Durasi Membaca : 39 detik 

Keterangan : Sudah percaya diri dalam membaca aksara Jawa 

nglegena, namun kurang lancar dan sedikit mendapat 

bimbingan dari guru. 

 

Translit membaca kata berhuruf Jawa nglegena 

1. raaraaba rͻbͻ 

2. rͻmͻ 

3. rͻͻrͻͻtͻ 

4. roso 

5. emm bͻͻbͻbͻnyͻ bͻyͻ 
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TRANSLIT MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA SIKLUS I 

KELAS III SDN 2 PEKAJA KABUPATEN BANYUMAS 

 

 

Nama : Ervin Cahyana Putra 

No. Absen : 14 

Nilai : 75 

Durasi Membaca : 19 detik 

Keterangan : Lancar dalam membaca aksara Jawa nglegena dan 

percaya diri. 

 

Translit membaca kata berhuruf Jawa nglegena 

1. jͻͻyͻ 

2. jͻͻkͻ 

3. sͻͻkͻ 

4. jͻͻwͻ 

5. dͻsͻngͻ 
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Lampiran 21 

HASIL TES FORMATIF SIKLUS I 

MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA 

KELAS III SDN 2 PEKAJA KABUPATEN BANYUMAS 

 

No Nama 

Aspek yang dinilai 

Skor Nilai A B C D E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Rizka Silviana Aulia √     √   √     √   √    7 35 

2 Bimo Joyo Diwiryo  √    √   √     √   √    8 40 

3 Diki Mei Tri Pradana   √    √   √     √    √  15 75 

4 Jefri Nur Zaidin   √   √     √    √    √  13 65 

5 Marcello Erfa Movic   √    √    √    √    √  15 75 

6 Muhammad Rozzaq Al  √     √   √     √    √  13 65 

7 Nurhadiansyah   √    √    √    √    √  15 75 

8 Rahmat Adi Setiawan  √    √     √    √    √  13 65 

9 Rafi Setiawan √     √   √     √     √  9 45 

10 Rendi Amaroh √     √   √     √     √  9 45 

11 Afrel Dwi Saputra   √   √    √     √    √  13 65 

12 Amelia Cantika   √   √    √     √    √  13 65 

13 Anwarudin Wijaya M. √     √    √     √   √   10 50 

14 Ervin Cahyana Putra   √    √   √     √    √  15 75 

15 Fatkhul Nur Rokhim  √    √     √   √    √   10 50 

16 Fendi Setiawan   √    √   √     √    √  14 70 

17 Fina Aulia   √   √    √     √    √  13 65 

18 Fina Nurazizah  √    √    √     √   √   10 50 

19 Ikhsan Faozan Anwar √     √    √     √   √   10 50 

20 Indri Wiwit Winanti   √    √    √    √    √  15 75 

21 Jezzyan Mohaga R.   √    √    √    √    √  15 75 

22 Kertin Faulis Junefa   √    √    √    √    √  15 75 

23 Khoiru Zumroni Al K.   √    √    √    √    √  15 75 

24 Lidiya Fibri Antika √    √    √     √    √   7 35 

25 Madhal Wasis A.  √   √    √     √    √   8 40 

26 Meri Nur Asifa √     √    √    √    √   9 45 

27 Naura Fenadine   √   √     √    √    √  14 70 

28 Nelisa Destiana A.   √   √     √    √    √  14 70 

29 Saeful Imron   √   √    √     √    √  13 65 

30 Shelvy Cahya Milanisty   √    √    √    √    √  15 75 

Jumlah 365 1830 

Rata-rata 12,16 61 

Keterangan:  

A. Ketepatan pelafalan Banyumas, 25 Maret 2015  

B. Ketepatan intonasi Guru Kelas III 

C. Kelancaran dalam membaca 

D. Kejelasan dalam membaca  

E. Percaya diri dalam membaca Nurwati Purwaningsih, S.Pd.SD. 

19551209 197701 2 001 
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Lampiran 22 

Daftar Hadir Siswa Kelas III SDN 2 Pekaja Kabupaten Banyumas 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

Siklus II 

No No. Induk Nama 
Jenis Kelamin 

Hadir 
L/P 

1 1295 Rizka Silviana Aulia P √ 

2 1323 Bimo Joyo Diwiryo L √ 

3 1326 Diki Mei Tri Pradana L √ 

4 1338 Jefri Nur Zaidin L √ 

5 1340 Marcello Erfa Movic L √ 

6 1342 Muhammad Rozzaq Al Afik L √ 

7 1343 Nurhadiansyah L √ 

8 1344 Rahmat Adi Setiawan L √ 

9 1345 Rafi Setiawan L √ 

10 1346 Rendi Amaroh L √ 

11 1352 Afrel Dwi Saputra L √ 

12 1354 Amelia Cantika P √ 

13 1356 Anwarudin Wijaya Maulana L √ 

14 1357 Ervin Cahyana Putra L √ 

15 1358 Fatkhul Nur Rokhim L √ 

16 1359 Fendi Setiawan L √ 

17 1360 Fina Aulia P √ 

18 1361 Fina Nurazizah P √ 

19 1363 Ikhsan Faozan Anwar L √ 

20 1364 Indri Wiwit Winanti P √ 

21 1366 Jezzyan Mohaga Ramadhani P √ 

22 1367 Kertin Faulis Junefa P √ 

23 1368 Khoiru Zumroni Al Kautsar L √ 

24 1369 Lidiya Fibri Antika P √ 

25 1370 Madhal Wasis Aprilianto L √ 

26 1371 Meri Nur Asifa P √ 

27 1373 Naura Fenadine P √ 

28 1374 Nelisa Destiana Anggeline P √ 

29 1375 Saeful Imron L √ 

30 1377 Shelvy Cahya Milanisty P √ 

Jumlah siswa yang hadir 30 30 

Persentase kehadiran siswa 100% 100% 

Banyumas, 1 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah Guru Kelas III 

 

Rokhyati, S.Pd. Nurwati Purwaningsih, S.Pd.SD. 

19630310 198508 2 001 19551209 197701 2 001
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SILABUS PENGEMBANGAN SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : III/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

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

intensif, membaca indah, dan membaca huruf Jawa. 

 

No. Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Pengalaman Belajar Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bahan 

Belajar 

1. 3.3 Membaca 

kalimat 

berhuruf 

Jawa 

nglegena 

Membaca 

huruf jawa 

nglegena/ 

tanpa 

sandhang 

1. Tumbuhkan. 

a. Guru memberikan apersepsi 

dengan bertanya mengenai 

aksara Jawa nglegena pada 

pembelajaran sebelumnya. 

b. Guru memperkenalkan 

media puzzle kepada siswa 

dan bagaimana cara 

penggunaannya. 

2. Alami. 

a. Guru mengambil potongan 

puzzle dan menyusunnya 

menjadi sebuah kata 

3.3.1 Siswa 

dapat 

membaca 

kalimat 

berhuruf Jawa. 

Jenis: 

Lisan 

Unjuk 

kerja 

melakukan 

diskusi 

dan 

praktik 

 

2 jp 1. Buku bahan 

ajar Bahasa 

Jawa 

2. Lembar 

Kerja Siswa 

3. Media 

Puzzle 

aksara Jawa 

4. Poster 

aksara jawa 

19

6 

 

La
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No. Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Pengalaman Belajar Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bahan 

Belajar 

berhuruf Jawa nglegena. 

b. Guru meminta siswa untuk 

menebak kata pada puzzle. 

c. Guru menyuruh beberapa 

siswa untuk maju menyusun 

puzzle aksara Jawa 

nglegena. 

3. Namai. 

Aksara Jawa yang terdapat 

dalam puzzle kemudian 

dinamai dan dibaca secara 

bersama-sama. 

4. Demonstrasikan. 

a. Guru membentuk siswa ke 

dalam kelompok besar 

secara heterogen yang 

terdiri dari 4 atau 5 siswa. 

b. Setiap kelompok memilih 

ketua kelompoknya masing-

masing. 

c. Guru membagikan puzzle 4 

kepada masing-masing 

kelompok, setiap keompok 

menyusun puzzle menjadi 

sebuah kalimat berhuruf 19

7 



198 

 

 

 

No. Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Pengalaman Belajar Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bahan 

Belajar 

Jawa nglegena. 

d. Kelompok yang sudah 

selesai menyusun puzzle, 

maju untuk menempelkan 

hasil diskusinya di papan 

flannel kemudian 

membacakan kalimat yang 

terdapat dalam puzzle 

tersebut secara bersama-

sama. 

e. Guru dan kelompok lain 

mengoreksi hasil diskusi 

kelompok tersebut dan 

membacanya secara 

bersama-sama. 

5. Ulangi. 

a. Guru membagikan puzzle 5 

kepada masing-masing 

kelompok, kemudian setiap 

kelompok menyusunnya. 

b. Kelompok tercepat maju 

untuk menempelkan hasil 

diskusinya di papan flannel, 

kemudian membacakannya. 

c. Guru dan kelompok lain 

 

1

9

8 
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No. Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Pengalaman Belajar Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bahan 

Belajar 

mengoreksi dan 

membacanya secara 

bersama-sama. 

6. Rayakan. 

Siswa dan kelompok yang 

dapat menyusun puzzle dengan 

cepat dan benar mendapat 

reward dari guru. 

 

Karakter siswa yang diharapkan :  Religius, jujur, gemar membaca, demokrasi, disiplin, kreatif, dapat dipercaya, bertanggung 

jawab dan peduli sosial. 

19

9 
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Lampiran 24 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

Nama Sekolah      : SDN Pekaja 2 Kabupaten Banyumas 

Kelas / Semester   : III / 2 

Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa  

Materi Pokok       : Membaca Aksara Jawa Nglegena 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

3. Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks bacaan melalui 

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

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

KOMPETENSI DASAR 

3.4 Membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa nglegena 

 

INDIKATOR 

3.4.2 Siswa dapat membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat membaca kalimat 

sederhana beraksara Jawa. 

2. Melalui permainan, siswa dapat membaca kalimat sederhana beraksara 

Jawa. 

3. Melalui kerja kelompok, siswa dapat membaca kalimat sederhana 

beraksara Jawa. 

Karakter siswa yang diharapkan:  Religius, gemar membaca, demokrasi, 

dapat dipercaya, peduli sosial, 

bertanggung jawab, jujur, disiplin dan 

kreatif. 
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D. MATERI PEMBELAJARAN 

Aksara Jawa 

 
 

Media Puzzle Aksara Jawa Nglegena 

 

 

Puzzle 1 

 

 
 

 

Puzzle 2 

 

 
 

 

Puzzle 3 

 

 
 

 

Puzzle 4 

 

 

 

Puzzle 5 
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E. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Ceramah, tanya jawab, kerja kelompok, penugasan, Quantum Learning. 

 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (± 10 menit)  

a) Guru mengkondisikan kelas 

b) Guru membuka pelajaran dengan doa dan salam 

c) Guru melakukan presensi siswa 

d) Guru mengadakan apersepsi/motivasi 

Guru menanyakan materi pada pertemuan sebelumnya yaitu merangkai 

kata berhuruf Jawa. 

e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

 

2. Kegiatan Inti (± 30 menit) 

a) Eksplorasi 

1) Guru mengambil beberapa puzzle aksara Jawa nglegena (puzzle 2) 

kemudian merangkai menjadi sebuah kalimat dan ditempelkan 

pada papan flanel. 

2) Guru menyuruh siswa untuk membacakan kata berhuruf Jawa 

nglegena dalam puzzle tersebut. 

3) Guru mengambil potongan puzzle kata aksara Jawa nglegena 

(puzzle 4) kemudian merangkai menjadi sebuah kalimat dan 

menempelkan pada papan flanel. 

4) Guru menyuruh siswa untuk membacakan kalimat beraksara Jawa 

yang berada di papan flanel. 

5) Guru mengambil potongan puzzle kalimat aksara Jawa nglegena 

(puzzle 5) kemudian merangkai menjadi sebuah kalimat dan 

menempelkan pada papan flanel. 

6) Guru menyuruh siswa untuk membacakan kalimat berhuruf Jawa 

yang berada di papan flanel. 

7) Guru menyuruh salah satu siswa untuk maju dan diberi puzzle kata 

aksara Jawa nglegena (puzzle 4) menjadi sebuah kalimat. 



203 

 

 

 

8) Siswa tersebut membacakan puzzle yang disusunnya dengan keras. 

9) Guru memberikan reward kepaa siswa yang berani maju.  

 

b) Elaborasi 

1) Sesuai pengarahan dari guru, siswa membentuk kelompok yang 

anggotanya terdiri dari 4-5 siswa secara heterogen. 

2) Masing-masing kelompok menentukan ketua kelompok. 

3) Masing-masing ketua kelompok maju untuk diberikan tanda ketua, 

puzzle 2, puzzle 4, dan puzzle 5. 

4) Guru memberikan sebuah soal berupa kalimat yang harus disusun 

menggunakan puzzle aksara Jawa nglegena (puzzle 2). 

5) Setiap kelompok berdiskusi menyusun puzzle aksara Jawa menjadi 

sebuah kalimat. 

6) Guru membimbing dan mengawasi siswa alam berkelompok 

menyusun puzzle. 

7) Kelompok yang paling cepat menyusun puzzle menjadi sebuah 

kalimat membacakan hasilnya secara bersama-sama. 

8) Kelompok yang paling cepat dalam menyusun puzzle maju untuk 

menempelkan hasil diskusinya di papan flannel, kemudian 

membacakannya secara bersama-sama. 

9) Kelompok lain mengoreksi hasilnya dan membacanya bersama-

sama. 

10) Guru memerintahkan setiap kelompok untuk menyusun puzzle kata 

aksara Jawa nglegena (puzzle 4) menjadi sebuah kalimat. 

11) Setiap kelompok berdiskusi menyusun puzzle kata aksara Jawa 

nglegena  menjadi sebuah kalimat. 

12) Guru membimbing dan mengawasi siswa alam berkelompok 

menyusun puzzle. 

13) Kelompok yang paling cepat dalam menyusun puzzle maju untuk 

menempelkan hasil diskusinya di papan flannel, kemudian 

membacakannya secara bersama-sama. 
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14) Kelompok lain mengoreksi hasilnya dan membacanya secara 

bersama-sama. 

 

c) Konfirmasi 

1) Guru bersama siswa bersama-sama membaca hasil pekerjaan 

kelompok yang ada di papan flanel. 

2) Guru memberikan reward kepada kelompok yang paling cepat 

menyusun puzzle aksara Jawa menjadi kalimat sebagai kelompok 

tercepat dan kelompok yang paling aktif sebagai klompok tergiat. 

3) Guru bersama siswa bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum 

jelas. 

4) Guru bersama siswa meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan. 

 

3. Kegiatan Akhir (± 30 menit) 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b) Guru memotivasi siswa untuk belajar. 

c) Guru menutup pelajaran. 

d) Guru memberikan tes formatif kepada siswa berupa tes lisan. 

 

G. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber Pembelajaran : 

a. Silabus kelas III. 

b. Trimo, dkk. 2010. Remen Basa Jawi. _____: Erlangga. 

c. Sumardi dan Suyono. 2013. Bahasa Jawa. Solo: Persada Ilmu. 

2. Media Pembelajaran : 

a. Poster aksara Jawa nglegena. 

b. Puzzle aksara Jawa nglegena. 

c. Papan flanel. 

 

H. PENILAIAN 

1. Penilaian Proses 
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Penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran dengan 

menggunakan lembar pengamatan (terlampir) 

2. Penilaian Hasil 

Teknik tes : tes lisan 

3. Kriteria Penilaian 

Jumlah skor maksimal 20 (deskriptor penilaian membaca aksara Jawa 

nglegena secara lisan terlampir) 

Nilai:   

 

 

      Banyumas, 18 Maret 2015 

 

 Mengetahui, 

 Kepala Sekolah   Guru Kelas III 

 

 

 

 Rokhyati, S.Pd.   Nurwati Purwaningsih, S.Pd.SD. 

 19630310 198508 2 001  19551209 197701 2 001 
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KISI-KISI TES LISAN SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan :   SDN Pekaja 2 Kabupaten Banyumas 

Mata Pelajaran :   Bahasa Jawa 

Kelas/Semester :   III/2 

Materi Pokok  :   Membaca Aksara Jawa 

Standar Kompetensi : 3. Mampu membaca dan memahami berbagai ragam teks  

bacaan melalui teknik membaca intensif, membaca indah, 

dan membaca huruf Jawa. 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Tes 

Ranah 

Kognitif 
No. Soal 

3.3 Membaca 

kalimat sederhana 

berhuruf Jawa 

nglegena 

1. Ketepatan pelafalan 

dalam membaca aksara 

Jawa nglegena. 

2. Ketepatan dalam 

penggunaan intonasi. 

3. Kelancaran dalam 

membaca. 

4. Kejelasan dalam 

membaca aksara Jawa 

nglegena. 

5. Percaya diri dalam 

membaca aksara Jawa 

nglegena. 

Tes 

Lisan 

 

 

C2 

 

1 dan 2 
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Tes Lisan Siklus II 

Guru menyiapkan beberapa soal, setiap anak hanya mendapat 2 soal berupa 

kalimat sederhana beraksara Jawa dan penilaian membaca secara lisan. 
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Kunci Jawaban Tes Lisan Siklus II 

[nͻtͻ bͻtͻ sͻngͻ] [ͻnͻ nͻgͻ dͻwͻ]

[ͻnͻ bͻyͻ sͻngͻ] [mͻcͻ bͻsͻ jͻwͻ]

[rͻmͻ sͻkͻ jͻwͻ] [mͻtͻ jͻkͻ lͻrͻ]

[ngͻcͻ ͻnͻ kͻcͻ] [jͻkͻ kͻyͻ rͻjͻ]

[ͻnͻ dͻrͻ sͻngͻ] [rͻmͻ nͻtͻ bͻtͻ]

[sͻpͻ bͻlͻ janͻkͻ] [ͻnͻ gͻdͻ anͻkͻ]

[nyͻwͻ rͻjͻ ͻnͻ sͻngͻ] [sͻpͻ rͻmͻ rͻjͻ janͻkͻ]

[ͻjͻ pͻdhͻ lͻrͻ mͻtͻ] [sͻpͻ rͻjͻ sͻkͻ jͻwͻ]

[rͻjͻ jͻwͻ pͻdhͻ jͻyͻ] [sͻpͻ nyͻnͻ pͻdhͻ jͻyͻ]

[bͻlͻ rͻjͻ ͻnͻ kͻnͻ] [janͻkͻ sͻkͻ jͻwͻ]
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Lampiran 25 

Hasil Pengamatan Model Quantum Learning 

Siklus II 

 

Petunjuk : 

Amati  proses pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa nglegena 

di Kelas III dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle. Berilah tanda cek (√) pada kolom Ya, jika langkah-

langkah model Quantum Learning berbantuan media Puzzle benar-benar 

dilaksanakan. Berilah tanda cek (√) pada kolom Tidak, jika langkah-langkah 

model Quantum Learning berbantuan media Puzzle tidak dilaksanakan. 

No 

Aspek yang diamati 
Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1 Guru membuka kegiatan pembelajaran. √  

2 Guru menyampaikan kompetensi dasar  dan tujuan 

pembelajaran bahasa Jawa. 

√  

3 Guru menjelaskan materi membaca aksara Jawa nglegena 

dan cara menyusun Puzzle.  

√  

4 Guru  menyajikan Puzzle aksara Jawa nglegena. √  

5 Guru menjelaskan cara mengurutkan dan menyusun Puzzle 

aksara Jawa nglegena. 

√  

6 Guru menunjuk siswa secara bergantian untuk menyusun 

Puzzle aksara Jawa nglegena secara berurutan dan logis. 

√  

7 Guru memerintah siswa untuk membacakan Puzzle aksara 

Jawa nglegena yang disusunnya.  

√  

8.  Guru menjelaskan lebih lanjut sesuai kompetensi yang ingin 

dicapai. 

√  

9. Guru dan siswa saling berefleksi mengenai apa yang telah 

dicapai dan dilakukan. 

√  

10. Guru menutup kegiatan pembelajaran √  

 Banyumas, 1 April 2015 

 Observer 

 

 

 Deswi Karunia Nila Sari 

 1401411012 
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Lampiran 26 

NILAI KEMAMPUAN GURU DALAM MENYUSUN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 

tersebut dengan menggunakan butir penilaian di bawah ini. 

 

PENILAIAN     1        2         3         4        5 

1. Menentukan bahan perbaiakan pembelajaran  

dan merumuskan tujuan/indikator  

perbaikan pembelajaran     

1.2 Menggunakan bahan perbaikan  

pembelajaran yang  sesuai dengan  

kurikulum dan masalah yang diperbaiki. 

1.2 Merumuskan tujuan khusus/indikator  

perbaikan pembelajaran.              Rata-rata butir 1 = A  

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

media (alat bantu pembelajaran), dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran. 

2.2 Menentukan dan mengembangkan 

      alat bantu perbaikan pembelajaran 

1. NAMA GURU   : Nurwati Purwaningsih, S.Pd.SD. 

2. NIP     : 19551209 197701 2 001 

3. SD TEMPAT PENELITIAN : SD Negeri 2 Pekaja 

4. KELAS    : III 

5. MATA PELAJARAN  : Bahasa Jawa 

6. WAKTU    : 07.00–08.10 

7. TANGGAL    : 1 April 2015 

 

    √ 

 

4,5 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

    √ 
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2.3 Memilih sumber belajar.       

                 Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan perbaiakan  

pembelajaran menggunakan model  

Quantum Learning berbantuan media Puzzle 

3.1 Menentukan jenis kegiatan perbaikan  

pembelajaran.  

3.2 Menyusun langkah-langkah perbaikan 

pembelajaran dengan menggunakan model 

Quantum Learning berbantuan media Puzzle. 

3.3 Menentukan alokasi waktu perbaikan  

pembelajaran. 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa. 

3.5 Menyiapkan pertanyaan.  

 Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

perbaikan pembelajaran 

4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas 

belajar sesuai dengan model Quantum  

Learning berbantuan media Puzzle. 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi dalam  

perbaikan pembelajaran menggunakan  

model Quantum Learning berbantuan  

media Puzzle. Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis, 

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian.  

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

  Rata-rata butir 5 = E 

4,33 

   √ 

 

 

4,2 

    √ 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

4
 4,2  

4,5
 4,2  

    √ 

 
   √ 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian. 

6.2 Penggunaan bahasa. 

 Rata-rata butir 6 = F 

 

 

Nilai kemampuan guru dalam menyusun RPP = R 

R =   x 100 

    =   x 100 

=   x 100 

= 0,867 x 100 

= 86,77 

 

             Banyumas, 1 April 2015 

Observer, 

 

 

Rokhyati, S.Pd. 

19630310 198508 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    √ 

 
   √ 

 

 

4,5
 4,2  
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Lampiran 27 

NILAI KEMAMPUAN GURU DALAM  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkanlah perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

berikut. 

4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 

PENILAIAN    1         2         3       4       5 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran      

1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas.   

  Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran 

berdasarkan model Quantum Learning  

berbantuan media Puzzle 

2.1 Memulai pembelajaran. 

2.2 Melaksanakan pembelajaran menggunakan  

model Quantum Learning berbantuan  

1. NAMA GURU   : Nurwati Purwaningsih, S.Pd.SD. 

2. NIP     : 19551209 197701 2 001 

3. SD TEMPAT PENELITIAN : SD Negeri 2 Pekaja 

4. KELAS    : III 

5. MATA PELAJARAN  : Bahasa Jawa 

6. WAKTU    : 07.00–08.10 

7. TANGGAL    : 1 April 2015 

 

    √ 

 
   √ 

 

 

4,5
 4,2  

    √ 

 

   √ 
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media Puzzle yang sesuai dengan  tujuan,  

siswa, situasi, dan lingkungan. 

2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan,  

siswa, situasi, dan lingkungan (kontekstual). 

2.4 Melaksanakan pembelajaran dalam urutan  

yang logis. 

2.5 Melaksanakan perbaikan pembelajaran  

secara individual, kelompok, atau klasikal. 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

         Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang  

berkaitan dengan isi pembelajaran. 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, 

 dan gerakan badan. 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa. 

3.5 Memantapkan penguasaan materi  

pembelajaran.  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap  

belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka,  

penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antarpribadi  

 yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

4,5
 4,2  

    √ 

 

    √ 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

    √ 

 

4,2
 4,2  

   √ 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

    √ 

 

   √ 

 

 

   √ 
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kekurangannya. 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan diri.  Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

menggunakan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle dalam perbaikan  

pembelajaran bahasa Jawa  

5.1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

langkah-langkah model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle pada pembelajaran  

membaca aksara Jawa nglegena. 

5.2 Menggunakan media pembelajaran yang  

tepat. 

5.3 Meningkatkan keterlibatan siswa dalam  

proses pembelajaran membaca aksara Jawa 

nglegena semester II kelas III SD 

dengan menerapkan model Quantum Learning 

berbantuan media Puzzle. 

5.4 Memupuk kegemaran membaca.   

 Rata-rata butir 5 = E 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama proses  

pembelajaran. 

6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir  

pembelajaran.     Rata-rata butir 6 = F 

 

7. Kesan umum kinerja guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran. 

7.2 Penggunaan bahasa.  

4,6
 4,2  

    √ 

 

4,75
 4,2  

    √ 

 

    √ 

 

    √ 

 

   √ 

 

 

4
 4,2  

   √ 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

   √ 
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7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

7.4  Penampilan guru dalam pembelajaran. 

    Rata-rata butir 7 = G 

 

 

Nilai kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran = Y 

Y =   x 100 

 =   x 100 

 =   x 100 

 = 0,88 x 100 

 = 88 

Banyumas, 1 April 2015 

Observer 

 

 

 

Rokhyati, S.Pd. 

19630310 198508 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   √ 

 

 

    √ 

 

4,25 
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Lampiran 28 

REKAPITULASI NILAI PERFORMANSI GURU  

SIKLUS II 

 

Kemampuan Guru Skor Nilai Nilai Akhir 

Menyusun RPP 26,03 86,77 

87,59 

Pelaksanaan Pembelajaran 30,8 88 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM LEARNING BERBANTUAN MEDIA PUZZLE 

SIKLUS II 

 
Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa, materi 

membaca aksara Jawa nglegena, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No Nama 

Aspek yang dinilai 

Skor Nilai A B C D E F G H 

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 2 3 4 

1 Rizka Silviana Aulia √ √ √ √ √ √   √ √  √ √ √   √ √  √ √ √   √  √ √ √ √  √ 22 68,75 

2 Bimo Joyo Diwiryo √ √  √ √ √ √  √   √ √ √  √ √ √  √ √ √   √ √ √ √ √ √  √ 23 71,87 

3 Diki Mei Tri Pradana √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 31 96,87 

4 Jefri Nur Zaidin √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √   √ √ √  √ √  √ 24 75 

5 Marcello Erfa Movic √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 30 93,75 

6 Muhammad Rozzaq Al  √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  25 78,12 

7 Nurhadiansyah √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 29 90,62 

8 Rahmat Adi Setiawan  √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 28 87,5 

9 Rafi Setiawan √  √ √ √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 26 81,25 

10 Rendi Amaroh √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 32 100 

11 Afrel Dwi Saputra √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 31 96,87 

12 Amelia Cantika √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 30 93,75 

13 Anwarudin Wijaya M. √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 30 93,75 

14 Ervin Cahyana Putra √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 26 81,25 

15 Fatkhul Nur Rokhim √ √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 28 87,5 

16 Fendi Setiawan √ √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 29 90,62 

17 Fina Aulia √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 29 90,62 

18 Fina Nurazizah √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 29 90,62 

19 Ikhsan Faozan Anwar √  √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 28 87,5 
21

9 

La

mp

ira

n 
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No Nama 

Aspek yang dinilai 

Skor Nilai A B C D E F G H 

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 2 3 4 

20 Indri Wiwit Winanti √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 31 96,87 

21 Jezzyan Mohaga R. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 31 96,87 

22 Kertin Faulis Junefa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 32 100 

23 Khoiru Zumroni Al K. √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 28 87,5 

24 Lidiya Fibri Antika  √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 27 84,37 

25 Madhal Wasis Aprilianto √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 29 90,62 

26 Meri Nur Asifa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 30 93,75 

27 Naura Fenadine √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 27 84,37 

28 Nelisa Destiana A. √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 29 90,62 

29 Saeful Imron √  √ √ √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 26 81,25 

30 Shelvy Cahya Milanisty √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 29 90,62 

Jumlah Siswa 30 

Jumlah Skor 849 

Jumlah Nilai 2.653,05 

Rata-rata 88,43 

Persentase (%) 88,43% 

Kategori Sangat Aktif 

Keterangan:                  Banyumas, 1 April 2015 

A. Kesiapan siswa dalam pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena.           Guru Kelas III 

B. Kesiapan siswa menerima pelajaran. 

C. Partisipasi siswa dalam kegiatan eksplorasi.       

D. Partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi. 

E. Partisipasi siswa dalam pembelajaran dengan model Quantum Learning berbantuan media Puzzle. 

F. Antusiasme siswa pada media puzzle.              Nurwati Purwaningsih,S.Pd.SD. 

G. Partisipasi siswa dalam kegiatan konfirmasi.            19551209 197701 2 001 

H. Partisipasi siswa dalam kegiatan akhir. 
22
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Lampiran 30 

TRANSLIT MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA SIKLUS II 

KELAS III SDN 2 PEKAJA KABUPATEN BANYUMAS 

 

 

Nama : Rizka Silviana Aulia 

No. Absen : 1 

Nilai : 50 

Durasi Membaca : 1 menit 

Keterangan : Kurang lancar  dan masih kurang percaya diri dalam 

membaca aksara Jawa nglegena, serta masih mendapat 

bimbingan dari guru. 

 

Translit membaca kata berhuruf Jawa nglegena 

1. naata nͻͻtͻ bͻttͻ sͻͻngͻ 

2. jͻͻkͻ kͻͻyͻ ͻͻjͻ jͻkͻ kͻͻyͻ rͻjͻ 
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TRANSLIT MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA SIKLUS II 

KELAS III SDN 2 PEKAJA KABUPATEN BANYUMAS 

 

 

Nama : Marcello Erfa Movic 

No. Absen : 5 

Nilai : 75 

Durasi Membaca : 22 detik 

Keterangan : Sudah percaya diri dalam membaca aksara Jawa 

nglegena, namun kurang lancar dan sedikit mendapat 

bimbingan dari guru. 

 

Translit membaca kata berhuruf Jawa nglegena 

1. ͻnͻ dͻrͻ sͻngͻ 

2. mͻa ehh pa rͻmͻ nͻtͻ bͻthͻ 
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TRANSLIT MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA SIKLUS II 

KELAS III SDN 2 PEKAJA KABUPATEN BANYUMAS 

 

 

Nama : Nurhadiansyah 

No. Absen : 7 

Nilai : 95 

Durasi Membaca : 24 detik 

Keterangan : Lancar dalam membaca kalimat aksara Jawa nglegena 

dan percaya diri. 

 

Translit membaca kata berhuruf Jawa nglegena 

1. rͻͻmͻ sͻͻkͻ jͻwͻ 

2. mͻͻtͻ jͻkͻ lͻrͻ 
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Lampiran 31 

HASIL TES FORMATIF SIKLUS II 

MEMBACA AKSARA JAWA NGLEGENA 

KELAS III SDN 2 PEKAJA KABUPATEN BANYUMAS 

 

No Nama 

Aspek yang dinilai 

Skor Nilai A B C D E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Rizka Silviana Aulia  √    √    √    √    √   10 50 

2 Bimo Joyo Diwiryo  √     √   √     √    √  13 65 

3 Diki Mei Tri Pradana   √    √    √    √     √ 16 80 

4 Jefri Nur Zaidin   √   √     √    √    √  14 70 

5 Marcello Erfa Movic  √     √    √    √     √ 15 75 

6 Muhammad Rozzaq Al  √     √   √     √    √  13 65 

7 Nurhadiansyah    √   √     √    √    √ 19 95 

8 Rahmat Adi Setiawan   √    √     √   √     √ 17 85 

9 Rafi Setiawan  √    √    √    √    √   10 50 

10 Rendi Amaroh  √    √    √    √    √   10 50 

11 Afrel Dwi Saputra   √   √     √    √    √  14 70 

12 Amelia Cantika  √     √   √     √    √  13 65 

13 Anwarudin Wijaya M.   √   √    √     √    √  13 65 

14 Ervin Cahyana Putra   √    √     √   √     √ 17 85 

15 Fatkhul Nur Rokhim  √    √    √    √    √   10 50 

16 Fendi Setiawan   √   √     √    √    √  14 70 

17 Fina Aulia   √    √   √     √    √  14 70 

18 Fina Nurazizah    √   √     √    √   √  18 90 

19 Ikhsan Faozan Anwar   √   √    √     √    √  13 65 

20 Indri Wiwit Winanti    √    √   √     √    √ 19 95 

21 Jezzyan Mohaga R.   √    √    √     √   √  16 80 

22 Kertin Faulis Junefa    √    √   √     √    √ 19 95 

23 Khoiru Zumroni Al K.   √    √   √     √     √ 15 75 

24 Lidiya Fibri Antika  √    √    √    √    √   10 50 

25 Madhal Wasis A.   √   √    √     √    √  14 70 

26 Meri Nur Asifa  √     √   √     √    √  13 65 

27 Naura Fenadine   √    √    √    √    √  15 75 

28 Nelisa Destiana A.   √    √   √     √    √  14 70 

29 Saeful Imron   √    √   √      √   √  15 75 

30 Shelvy Cahya Milanisty   √     √   √     √    √ 18 90 

Jumlah 431 2155 

Rata-rata 14,36 71,83 

Keterangan:  

A. Ketepatan pelafalan Banyumas, 1 April 2015  

B. Ketepatan intonasi Guru Kelas III 

C. Kelancaran dalam membaca 

D. Kejelasan dalam membaca  

E. Percaya diri dalam membaca Nurwati Purwaningsih, S.Pd.SD. 

19551209 197701 2 001 
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Lampiran 32 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 
 

Gambar 1. Apersepsi 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Guru menyampaikan materi 
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Gambar 3. Siswa menyusun puzzle secara individu 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Guru membimbing siswa menyusun puzzle 
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Gambar 5. Pembagian kelompok dan pemilihan ketua kelompok 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6. Kelompok yang sudah selesai menyusun puzzle ,maju untuk menyusun 

puzzle di papan flannel kemudian membacakannya. 
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Gambar 7. Kelompok tercepat dan tergiat mendapakan reward dari guru. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 8. Tes formatif membaca aksara Jawa nglegena berupa tes lisan. 
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Lampiran 33  

SURAT PENELITIAN 
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