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 Mengapresiasi tembang macapat merupakan salah satu kompetensi dasar 
pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. Kegiatan apresiasi yang ada di sekolah selama 
ini kurang menarik perhatian siswa. Hal tersebut dikarenakan metode yang digunakan 
guru saat pembelajaran kurang tepat dan kurang menarik perhatian siswa, sehingga 
hasil kemampuan siswa dalam mengapresiasi tembang macapat kurang maksimal. 
Berdasarkan kenyataan tersebut penulis mengadakan penelitian. Permasalahan yang 
diangkat yaitu (1) adakah peningkatan kemampuan siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 
Jatiyoso Kabupaten Karanganyar waktu mengapresiasi tembang macapat dengan 
pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar, (2) bagaimana perubahan perilaku 
belajar siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Jatiyoso Kabupaten Karanganyar waktu 
mengapresiasi tembang macapat dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat 
belajar. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa 
dan perubahan perilaku siswa dalam mengapresiasi tembang macapat dengan 
pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar. Langkah penelitian tindakan kelas 
terdiri dari dua siklus. Instrumen penelitian berupa tes dan nontes. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan nontes. 
Teknik analisis data secara deskriptif prosentase dan secara kualitatif. Hasil prasiklus 
lalu dibandingkan dengan siklus I, dan hasil siklus I dibandingkan dengan siklus II 
untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan siswa dalam mengapresiasi 
tembang macapat.  

Hasil tes menunjukan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam 
mengapresiasi tembang macapat. Peningkatan kemampuan mengapresiasi tembang 
macapat prasiklus ke siklus I dapat dilihat dari nilai siswa yang masuk kategori baik. 
Pada prasiklus siswa yang memperoleh nilai baik ada 1 siswa atau sebesar 3%. 
Setelah diberi tindakan di siklus I meningkat menjadi 19 siswa atau sebesar 56%. 
Berarti jumlah siswa yang memperoleh nilai baik dari prasiklus ke siklus I mengalami 
peningkatan 53%. Peningkatan pada siklus I ke siklus II dapat dilihat dari jumlah 
siswa yang masuk kategori baik. Pada kegiatan siklus I sejumlah 19 siswa atau 
sebesar 56%. Setelah diberi tindakan pada siklus II meningkat menjadi 30 siswa atau 
sebesar  88%. Berarti siswa yang memperoleh nilai baik dari siklus I ke siklus II 
mengalami peningkatan sebesar 32%. Nilai rata-rata kemampuan mengapresiasi 
tembang macapat masing-masing siklus selalu mengalami peningkatan. Pada kegiatan 
prasiklus nilai rata-ratanya hanya 57,8, setelah diberi tindakan pada siklus I 
meningkat menjadi 68,4. Karena belum mencapai standar ketuntasan hasil belajar 
sebesar 70. Nilai rata-rata siklus I berusaha ditingkatkan pada siklus II hasilnya 



meningkat menjadi 77,4. Pada prasiklus-siklus I mengalami peningkatan 18,33% dan 
pada siklus I-siklus II mengalami peningkatan 13,15%. Hasil nontes menunjukan 
bahwa kegiatan pembelajaran apresiasi tembang macapat dengan pendekatan 
kontekstual elemen masyarakat belajar, dapat merubah perilaku siswa menjadi lebih 
baik. 
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