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ABSTRAK

Istiningsih, Galih. 2011. Peningkatan Keterampilan Membaca Huruf Jawa  
melalui Media Permainan Papan Pemutar pada Siswa Kelas IV SD Negeri
Kalisegoro Gunungpati Semarang. Sarjana SI. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar. Fakultas Ilmu Pendididikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I:  
Drs. Sukardi, M.Pd., Pembimbing II: Sri Sukasih, S.S, M.Pd.

Kata kunci: Huruf Jawa, Keterampilan Membaca, dan Media Permainan 
Papan Pemutar.

Kompetensi membaca dalam mata pelajaran bahasa Jawa bertujuan agar 
peserta didik mampu menguasai keterampilan yaitu membaca huruf  Jawa. 
Pengelolaan pembelajaran bahasa Jawa di kelas IV SDN Kalisegoro Gunungpati 
Semarang belum menggunakan media pembelajaran yang menarik, sehingga 
siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan hasil belajarnya rendah (ketuntasan 
klasikal 25%). Maka perlu dilaksanakan perbaikan dengan menerapkan media 
permainan papan pemutar sebagai alternatif pemecahannya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
bahasa Jawa dengan penggunaan media permainan papan pemutar pada materi 
membaca kata dan kalimat huruf Jawa.

Metode penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sebanyak tiga siklus 
dengan subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Kalisegoro 
Gunungpati Semarang tahun pelajaran 2010/2011. Cara pengambilan data melalui 
teknik tes dan nontes, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis 
kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan mengajar guru 
mengalami peningkatan. Pada siklus I rata-rata persentase 67, 5%, siklus II rata-
rata persentase 87, 5% dan siklus III rata-rata persentasenya adalah 88, 75%. 
Aktivitas siswa juga mengalami peningkatan persentase. Perolehan nilai rata-rata 
dari 28 siswa hasil observasi keterampilan siswa membaca huruf Jawa mengalami 
peningkatan persentase dari siklus I hingga ke siklus III berupa aspek pelafalan, 
intonasi, jeda dan kelancaran. Hasil penelitian menunjukkan keterampilan 
membaca siswa meningkat pada siklus I rata-rata persentasenya adalah 42, 37%, 
pada siklus II rata-rata persentase 51, 12 % dan pada siklus III rata-rata 
persentasenya 64, 37%.Rata-rata hasil nilai membaca huruf Jawa meningkat dari 
siklus I, II dan III. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan telah tercapai ketuntasan 
belajar pada siklus III dan penerapan media permainan papan pemutar dalam 
pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan membaca huruf, kata dan kalimat 
Jawa pada siswa kelas IV SDN Kalisegoro Gunungpati Semarang. Guru 
disarankan untuk menerapkan media permainan papan pemutar sebagai alternatif 
dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran bahasa Jawa yang inovatif.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa 

standar kompetensi 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. Substansi muatan 

lokal ditentukan oleh sekolah. Sekolah dapat menyelenggarakan satu 

mata pelajaran muatan lokal setiap semester yaitu bahasa Jawa.

Kurikulum KTSP  bahasa Jawa sebagai salah satu mata pelajaran 

muatan lokal yang dilaksanakan di daerah Jawa Tengah di dalamnya 

mencakup lima kompetensi dasar yaitu: mencakup aspek mendengarkan, 

berbicara, membaca, menulis dan sastra. Pada kompetensi membaca 

dalam mata pelajaran bahasa Jawa, siswa harus mampu menguasai dua 

keterampilan yaitu membaca bacaan berbahasa Jawa berhuruf latin dan 

membaca bacaan berbahasa Jawa dengan huruf Jawa. Agar dapat 

terampil membaca huruf Jawa, siswa harus memahami bahasa Jawa dan 

mengenal huruf Jawa.
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Hasil penelitian Depdiknas (2007) menunjukkan bahwa masih 

banyak permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran bahasa 

Jawa.  Guru dalam menerapkan pembelajaran lebih menekankan pada 

metode yang mengaktifkan guru, pembelajaran yang dilakukan guru 

kurang kreatif, lebih banyak menggunakan metode ceramah dan kurang 

mengoptimalkan media pembelajaran. Sehingga siswa merasa jenuh dan 

kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Jawa.

Siswa kelas IV SD Negeri Kalisegoro Kota Semarang mengalami 

masalah mengenai membaca nyaring huruf Jawa. Berdasarkan observasi  

dengan tim kolaborasi  pada tanggal 18 Oktober 2010 bahwa dalam 

membaca huruf Jawa siswa kurang memperhatikan intonasi dan lafal 

yang tepat dan guru belum  menggunakan model pembelajaran membaca 

yang bervariasi, sehingga siswa kurang aktif, cepat merasa bosan dan 

pengguanaan media pembelajaran masih kurang.

Didukung data dari pencapaian hasil observasi dan evaluasi 

membaca huruf Jawa berupa kalimat sederhana masih di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan di sekolah yaitu 60.  Data 

hasil belajar ditunjukkan bahwa dari 28 siswa dengan hanya 25 % yang 

mencapai ketuntasan yaitu dengan nilai rata-rata kelas 44,29.  Nilai 

terendah 5 dan nilai tertinggi 100. Dengan melihat data hasil belajar dan  

standar kompetensi kelas IV yang seharusnya  bisa membaca kalimat 

huruf Jawa, perlu proses pembelajaran untuk ditingkatkan kualitasnya 
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agar siswa sekolah dasar tersebut terampil membaca huruf Jawa, sebagai 

upaya meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Jawa.

Hasil diskusi dengan guru kelas IV, untuk memecahkan masalah 

pembelajaran tersebut, tim kolaborasi menetapkan alternatif tindakan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang dapat mendorong 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan kreativitas 

guru. Maka peneliti menggunakan salah satu media permainan papan 

pemutar. Peneliti menerapkan media ini karena terinspirasi pada kalender 

Jawa  dan permainan papan pemutar pada buku.

Nina Rochiana (2010) dalam penelitian yang berjudul 

Peningkatan Minat Belajat Membaca Huruf Jawa melalui Teknik

Membaca Know Want Learned How pada siswa kelas III SD Negeri 04 

Srobyong Mlonggo Jepara. Penelitian tentang minat belajar membaca 

huruf Jawa masih rendah. Hal ini terbukti dari tes awal rata-rata 48, 52 

dan tes akhir siklus I menunjukkan 52. Hasil tes awal, siklus I, siklus II 

terlihat adanya peningkatan 12,5% dari tes akhir siklus I ke tes akhir 

siklus II ada kenaikan 15,5%. Dilakukan penelitian siklus yang ke III 

dengan nilai akhir rata-rata 73,71. Dengan demikian pembelajaran 

membaca dengan teknik Membaca Know Want Learned How dengan 

data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan jurnal 

membuktikan bahwa sebagian besar siswa tertarik dengan teknik KWHL.

Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Jawa, siswa lebih aktif, kreatif dan terampil dalam 
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membaca huruf Jawa. Media permainan papan pemutar disajikan kepada 

siswa dapat menumbukan rasa senang dan membentuk kebiasaan siswa 

menghafal dan membaca huruf Jawa. Media permainan papan pemutar 

adalah media permainan yang bisa mengaktifkan siswa membaca karena 

siswa bergiliran memutar papan pemutar, ketika jarum jam berhenti 

berputar siswa urutan selanjutnya membaca acak huruf Jawa dengan 

mengambil soal kartu kata atau kalimat Jawa (Meier, 2005: 214).

Manfaat penyajian media permainan papan pemutar dapat 

merangsang minat baca dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa akan hal 

yang  dibacanya, maka diharapkan penyajian media permainan papan 

pemutar dapat mempermudah siswa untuk memahami huruf Jawa berupa 

kata dan kalimat sederhana. Media permainan papan pemutar ini 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa  pada 

Siswa Kelas IV SD Negeri Kalisegoro Gunungpati Semarang.

B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: ”Bagaimanakah cara meningkatkan 

kualitas pembelajaran bahasa Jawa pada siswa  kelas IV SD N 

Kalisegoro?”. Secara rinci masalah dalam penelitian ini diuraikan 

menjadi:
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a. Bagaimanakah meningkatkan keterampilan mengajar membaca 

huruf Jawa pada siswa kelas IV SD Negeri Kalisegoro melalui 

media permainan papan pemutar?

b. Bagaimanakah meningkatkan aktivitas siswa dalam membaca 

huruf Jawa pada siswa kelas IV SD Negeri Kalisegoro melalui 

media permainan papan pemutar?

c. Bagaimanakah meningkatkan keterampilan siswa dalam 

membaca huruf Jawa pada siswa kelas IV SD Negeri Kalisegoro 

melalui media permainan papan pemutar?

d. Apakah penggunaan media permainan papan pemutar dapat 

meningkatkan hasil belajar dalam membaca huruf Jawa pada 

siswa kelas IV SD Negeri Kalisegoro?

2. Pemecahan Masalah

Penggunaan media permainan papan pemutar dalam 

pembelajaran membaca huruf Jawa (berupa kata dan kalimat 

sederhana) adalah sebagai berikut:

a) Guru membuat permainan papan pemutar huruf Jawa dengan 3 

lapis, lapisan pertama berupa huruf Jawa dengan arah jarum 

pemutar, lapisan kedua berupa kata atau kalimat sederhana huruf 

Jawa dan lapisan ketiga berupa hasil penilaian siswa dalam  

membaca huruf Jawa. Guru membagikan permainan papan 

pemutar kepada tiap kelompok yang beranggotakan 4 anak dan 

setiap anak di beri nomor  urut 1-4.
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b) Anak yang mendapat urutan nomor 1, memulai permainan dengan 

memutar  permainan papan pemutar  sampai arah jarum pemutar 

berhenti. kemudian anak bernomor 2  membaca huruf Jawa dan 

mengambil soal di dalam papan pemutar. Selanjutnya jawaban 

ditulis dalam selembar kertas. Ketua kelompok mengoreksi 

jawaban benar atau salah.

c) Setelah anak nomor 2 sudah menjawab, kemudian giliran yang 

memutar adalah siswa nomor 2 memutar sampai arah jarum 

pemutar berhenti dan yang menjawab anak nomor 3. Selanjutnya 

diteruskan siswa ke 3 dan 4.

d) Permainan papan pemutar berlangsung selama ± 30 menit. Siswa 

yang bernomor 1 sebagai ketua sekaligus bertugas mengoreksi 

dan membantu teman satu kelompok yang kesulitan bermain 

papan pemutar. Bila mengalami kesulitan dalam mengoreksi, 

ketua berkonsultasi dengan guru.

e) Nilai dari membaca huruf ditulis pada lapisan ketiga dengan 

menuliskan nilai jawaban yang benar.

f) Guru memberi penghargaan  pada individu dan kelompok terbaik 

dengan meneliti jumlah kebenaran membaca huruf Jawa.

g) Penilaian siswa secara individu dengan siswa maju ke depan 

memutar sesuai arah jarum berhenti. Siswa membaca huruf Jawa, 

guru menilai proses membaca siswa.
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C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran  bahasa Jawa pada siswa 

kelas IV SD Negeri Kalisegoro Gunungpati Semarang.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian tindakan kelas ini bertujuan 

sebagai berikut:

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar membaca huruf 

Jawa dengan media permainan papan pemutar pada siswa kelas 

IV SD Negeri Kalisegoro.

b. Meningkatkan aktivitas siswa SD Negeri Kalisegoro dalam 

membaca huruf Jawa melalui media permainan papan pemutar.

c. Meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca meliputi: 

aspek intonasi, pelafalan, jeda dan kelancaran membaca nyaring 

dengan menggunakan media permainan papan pemutar pada 

siswa kelas IV SD Negeri Kalisegoro.

d. Meningkatkan hasil belajar bahasa Jawa tentang membaca huruf 

siswa dalam membaca huruf Jawa pada siswa kelas IV SD Negeri 

Kalisegoro.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaaat yang diharapkan dari penelitian yaitu 

untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan 

teknologi dan khususnya berupa keterampilan membaca huruf Jawa 

dengan media permainan papan pemutar.  

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

1) Meningkatakan motivasi belajar membaca huruf Jawa pada 

siswa kelas IV SD Negeri Kalisegoro.

2) Meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa pada siswa 

kelas IV SD Negeri Kalisegoro.

3) Membantu siswa kelas IV SD Negeri Kalisegoro yang 

mengalami kesulitan belajar untuk dapat bertukar 

pengetahuan dengan siswa lain .

b. Bagi Guru

1) Meningkatkan kreativitas guru memanfaatkan benda-benda 

sekitarnya untuk dijadikan media pembelajaran yang 

menarik.

2) Meningkatkan keterampilan guru mengajar dalam bahasa 

Jawa dengan menggunakan media papan pemutar.
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3) Membantu guru menambah wawasan dalam memperbaiki 

inovasi pembelajaran khususnya dalam mengajar bahasa 

Jawa.

c. Bagi Sekolah

1) Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah.

2) Sebagai bahan acuan dan kajian untuk mengembangkan 

proses pembelajaran di sekolah.

3) Mengetahui media pembelajaran yang dibutuhkan di sekolah.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Bahasa

Bahasa adalah sebuah sistem lambang bunyi yang arbitrer, 

yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja 

sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri (Chaer, 2006: 1).

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sifatnya sistematik, 

mana suka, ujar dan komunikatif. Bahasa digunakan sebagai alat 

komunikasi antar anggota masyarakat terbagi atas unsur bentuk dan 

makna. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki beberapa fungsi 

yaitu: fungsi informasi, ekspresi, adaptasi dan integrasi, kontrol sosial. 

Ragam bahasa diklasifikasikan berdasarkan bidang wacana, sarana, 

dan sudut pendidikan (Santosa, 2008: 1.2-1.6).

Bahasa dibedakan menjadi bahasa lisan dan bahasa tulisan. 

Bahasa lisan berupa keterampilan menulis dan membaca, sedangkan 

bahasa tulis berupa keterampilan menyimak dan berbicara. Keempat 

keterampilan tersebut merupakan satu-kesatuan atau catur tunggal 

(Tarigan, 2008: 1).

Deretan definisi tentang bahasa di atas, dapat disimpulkan

bahwa bahasa berperan penting dalam kehidupan dan membantu 

manusia menjalankan tugasnya. Arti bahasa yang bisa ditemui cukup 
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banyak dan bervariasi. Variasi itu wajar terjadi karena sudut pandang 

keilmuan mereka yang juga berbeda. Meskipun demikian, variasi 

tersebut terletak pada penekanannya saja, akan tetapi hakikatnya 

sama. Ada yang menekankan bahasa pada fungsi komunikasi, ada 

yang mengutamakan bahasa sebagai sistem, ada pula yang 

memposisikan bahasa sebagai alat. Bahasa memiliki berbagai fungsi 

dan ragam.

2. Keterampilan Berbahasa

Keterampilan berbahasa (atau language arts, language skills) 

dalam kurikulum di sekolah biasanya mencakup empat segi, yaitu: 

keterampilan menyimak/mendengarkan, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Teori tentang 

keterampilan membaca yang akan dibahas di sini meliputi pengertian 

membaca, jenis membaca, membaca sebagai suatu keterampilan dan 

membaca huruf Jawa.

a. Pengertian Membaca

Membaca adalah mengucapkan lambang bunyi dan proses 

memperoleh makna dari barang cetak baik secara langsung 

maupun tidak langsung (Rofi’uddin dan Zuhdi, 2001: 31).

Menurut Tarigan (2008: 7) membaca adalah suatu proses 

yang dilakukan serta yang digunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui 
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media kata-kata atau bahasa tulis. Dari segi linguistik, membaca 

adalah suatu proses pengandaian kembali dan pembacaan sandi. 

Membaca adalah melihat, memikirkan dan memahami isi 

dari apa yang ada dalam tulisan, baik secara lisan ataupun ucapan 

dengan baik (Harapan, 2009: 77).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kesimpulan 

membaca adalah memperoleh makna dari kemampuan memahami 

ide, menangkap makna, memperoleh pesan yang ada dalam 

bacaan dari barang cetak baik langsung maupun tidak langsung 

berupa makna lugas maupun makna kias yang semua itu menuju 

kepemahaman.

b. Jenis-jenis Membaca

Menurut Broughton (dalam Tarigan, 2008: 13-20) ada dua 

jenis membaca yaitu: membaca nyaring dan membaca dalam hati.

Gambar 2.1
Bagan Jenis-jenis Membaca

membaca 
nyaring

membaca survei

membaca 
ekstensif

membaca sekilas

membaca 
membaca dangkal

Membaca
dalam hati

membaca teliti

membaca
intensif

membaca telaah isi membaca 
pemahaman
membaca kritis 
membaca ide-ide

membaca telaah 
bahasa

membaca bahasa

membaca sastra
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1) Membaca nyaring

Pengertian membaca nyaring adalah cara membaca 

dengan bersuara, yang perlu diperhatikan adalah pelafalan 

vokal maupun konsonan, nada atau lagu ucapan, penguasaan 

tanda-tanda baca, pengelompokan kata atau frase ke dalam 

satuan-satuan ide, kecepatan mata, dan ekspresi. 

2) Membaca dalam hati

Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang 

dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang 

dibacanya. membaca dalam hati (silent reading) dapat dibagi 

atas:

a) Membaca ekstensif

(1) Membaca survei

(2) Membaca sekilas

(3) Membaca dangkal

b) Membaca intensif

(1) Membaca telaah isi: membaca teliti, membaca 

pemahaman, membaca kritis, membaca ide.

(2) Membaca telaah bahasa: membaca bahasa asing, 

membaca sastra.
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c. Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa

Keterampilan berbahasa terdiri dari keterampilan 

berbahasa tulis dan lisan. Membaca dan menulis termasuk 

keterampilan berbahasa tulis sedangkan menyimak dan berbicara 

termasuk keterampilan berbahasa lisan (Santosa, 2008: 6.1)

Tarigan (2008: 10) berpendapat bahwa “Setiap guru 

bahasa harus memahami benar bahwa membaca adalah suatu 

keterampilan yang kompleks, yang rumit yang mencakup atau 

melibatkan serangkaian keterampilan yang lebih kecil.”

Salah satu alternatif yang digunakan guru dalam menarik 

perhatian anak adalah memanfaatkan permainan dalam kegiatan 

pembelajaran membaca karena permainan memiliki peran sangat 

penting dalam  membantu pertumbuhan dan perkembangan anak 

(Rofi’uddin dan Zuhdi, 2001: 25).

Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa kegiatan pembelajaran membaca, menulis, menyimak dan 

berbicara merupakan komponen keterampilan berbahasa yang 

saling berkaitan. Guru diharapkan dapat merancang dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi sehingga 

dapat menjadi pengalaman yang lebih bermakna, contohnya 

permainan dalam pembelajaran.
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d. Membaca Huruf Jawa

Membaca huruf Jawa perlu mendapatkan perhatian yang 

lebih agar siswa dapat dengan mudah membaca huruf Jawa 

semudah membaca huruf abjad, sehingga perlu penggunaan 

metode dan media pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan 

huruf Jawa. Tujuan membaca huruf Jawa adalah untuk 

melafalkan huruf Jawa secara jelas.

Pelajaran membaca huruf Jawa siswa harus mengetahui 

jumlah huruf, sandhangan, pasangan, tanda baca, angka dan 

sebagainya. Perbedaan mengajar membaca huruf abjad dengan 

huruf Jawa adalah pada proses pelafalannya. Sesuai dengan 

standar kompetensi membaca huruf Jawa dapat dijabarkan 

sebagai berikut:

1) Siswa mampu membaca lancar huruf Jawa

2) Siswa mampu menyalin huruf Jawa ke dalam huruf latin.

3. Huruf Jawa

Mulyadi (2002: 1)  berpendapat bahwa “huruf Jawa adalah 

huruf yang digunakan untuk menuliskan bahasa Jawa, berjumlah dua 

puluh huruf, bermula dari ha dan berakhir dengan nga.”

Huruf Jawa mempunyai dua bentuk huruf, yaitu: (1) huruf 

legena yang merupakan huruf pokok yang berjumlah 20 huruf, (2) 

huruf pasangan merupakan bentuk lain huruf pokok juga berjumlah 20 

huruf (Darusuprapta, 2002: 5).
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Teori tentang huruf Jawa yang akan dibahas di sini meliputi 

asal mula huruf Jawa, makna huruf Jawa, pemakaian huruf Jawa.

a. Asal Mula Huruf Jawa

Ada beberapa macam cerita asal mula huruf Jawa. Pratama 

(2008: 1-15) menceritakan “Ajisaka Asal Mula Huruf Jawa” 

sebagai berikut:

Alkisah, di Dusun Medang Kawit, Desa Majethi, Jawa 
Tengah, hiduplah seorang pendekar tampan yang sakti 
mandraguna bernama Aji Saka. Ia mempunyai sebuah keris 
pusaka dan serban sakti. Selain sakti, ia juga rajin dan baik 
hati. Ia senantiasa membantu ayahnya bekerja di ladang, 
dan menolong orang-orang yang membutuhkan 
pertolongannya. Ke mana pun pergi, ia selalu ditemani oleh 
dua orang abdinya yang bernama Dora dan Sembada.

Pada suatu hari, Aji Saka meminta izin kepada 
ayahnya untuk pergi mengembara bersama Dora. 
Sementara, Sembada ditugaskan untuk membawa dan 
menjaga keris pusaka miliknya ke Pegunungan Kendeng. 
“Sembada! Bawa keris pusaka ini ke Pegunungan Kendeng. 
Kamu harus menjaganya dengan baik dan jangan berikan 
kepada siapa pun sampai aku sendiri yang mengambilnya!” 
pesan Aji Saka kepada Sembada. “Baik, Tuan! Saya 
berjanji akan menjaga dan merawat keris pusaka Tuan!” 
jawab Sembada.Setelah itu, berangkatlah Sembada ke arah 
utara menuju Gunung Kendeng, sedangkan Aji Saka dan 
Dora berangkat mengembara menuju ke arah selatan. 
Mereka tidak membawa bekal pakaian kecuali yang melekat 
pada tubuh mereka. Setelah setengah hari berjalan, 
sampailah mereka di sebuah hutan yang sangat lebat. Ketika 
akan melintasi hutan tersebut, tiba-tiba Aji Saka mendengar 
teriakan seorang laki-laki meminta tolong. “Tolong...!!! 
Tolong...!!! Tolong...!!!” demikian suara itu terdengar. 
Mendengar teriakan itu, Aji Saka dan Dora segera menuju 
ke sumber suara tersebut. Tak lama kemudian, mereka 
mendapati seorang laki-laki paruh baya sedang dipukuli 
oleh dua orang perampok.  “Hei, hentikan perbuatan 
kalian!” seru Aji Saka. Kedua perampok itu tidak 
menghiraukan teriakan Aji Saka. Mereka tetap memukuli 
laki-laki itu. Melihat tindakan kedua perampok tersebut, Aji 
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Saka pun naik pitam. Dengan secepat kilat, ia melayangkan 
sebuah tendangan keras ke kepala kedua perampok tersebut 
hingga tersungkur ke tanah dan tidak sadarkan diri. Setelah 
itu, ia dan abdinya segera menghampiri laki-laki itu. “Maaf, 
Pak! Kalau boleh kami tahu, Bapak dari mana dan kenapa 
berada di tengah hutan ini?” tanya Aji Saka. Lelaki paruh 
baya itu pun bercerita bahwa dia seorang pengungsi dari 
Negeri Medang Kamukan. Ia mengungsi karena raja di 
negerinya yang bernama Prabu Dewata Cengkar suka 
memakan daging manusia. Setiap hari ia memakan daging 
seorang manusia yang dipersembahkan oleh Patihnya yang 
bernama Jugul Muda. Karena takut menjadi mangsa sang 
Raja, sebagian rakyat mengungsi secara diam-diam ke 
daerah lain. 

Aji Saka dan abdinya tersentak kaget mendengar 
cerita laki-laki tua yang baru saja ditolongnya itu. 
“Bagaimana itu bisa terjadi, Pak?” tanya Aji Saka dengan 
heran. “Begini, Tuan! Kegemaran Prabu Dewata Cengkar 
memakan daging manusia bermula ketika seorang juru 
masak istana teriris jarinya, lalu potongan jari itu masuk ke 
dalam sup yang disajikan untuk sang Prabu. Rupanya, 
beliau sangat menyukainya. Sejak itulah sang Prabu 
menjadi senang makan daging manusia dan sifatnya pun 
berubah menjadi bengis,” jelas lelaki itu. 

Mendengar pejelasan itu, Aji Saka dan abdinya 
memutuskan untuk pergi ke Negeri Medang Kamukan. Ia 
ingin menolong rakyat Medang Kamukan dari kebengisan 
Prabu Dewata Cengkar. Setelah sehari semalam berjalan 
keluar masuk hutan, menyebarangi sungai, serta menaiki 
dan menuruni bukit, akhirnya mereka sampai di kota 
Kerajaan Medang Kamukan. Suasana kota itu tampak sepi. 
Kota itu bagaikan kota mati. Tak seorang pun yang terlihat
lalu lalang di jalan. Semua pintu rumah tertutup rapat. Para 
penduduk tidak mau keluar rumah, karena takut dimangsa 
oleh sang Prabu. “Apa yang harus kita lakukan, Tuan?” 
tanya Dora. “Kamu tunggu di luar saja! Biarlah aku sendiri 
yang masuk ke istana menemui Raja bengis itu,” jawab Aji 
Saka dengan tegas.

Dengan gagahnya, Aji Saka berjalan menuju ke 
istana. Suasana di sekitar istana tampak sepi. Hanya ada 
beberapa orang pengawal yang sedang mondar-mandir di 
depan pintu gerbang istana.  “Berhenti, Anak Muda!” cegat 
seorang pengawal ketika Aji Saka berada di depan pintu 
gerbang istana.  “Kamu siap dan apa tujuanmu kemari?” 
tanya pengawal itu. “Saya Aji Saka dari Medang Kawit 
ingin bertemu dengan sang Prabu,” jawab Aji Saka. “Hai, 
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Anak Muda! Apakah kamu tidak takut dimangsa sang 
Prabu?” sahut seorang pengawal yang lain. “Ketahuilah, 
Tuan-Tuan! Tujuan saya kemari memang untuk 
menyerahkan diri saya kepada sang Prabu untuk dimangsa,” 
jawab Aji Saka. 

Para pengawal istana terkejut mendengar jawaban Aji 
Saka. Tanpa banyak tanya, mereka pun mengizinkan Aji 
Saka masuk ke dalam istana. Saat berada di dalam istana, ia 
mendapati Prabu Dewata Cengkar sedang murka, karena 
Patih Jugul tidak membawa mangsa untuknya. Tanpa rasa 
takut sedikit pun, ia langsung menghadap kepada sang 
Prabu dan menyerahkan diri untuk dimangsa. “Ampun, 
Gusti Prabu! Hamba Aji Saka. Jika Baginda berkenan, 
hamba siap menjadi santapan Baginda hari ini,” kata Aji 
Saka. Betapa senangnya hati sang Prabu mendapat tawaran 
makanan. Dengan tidak sabar, ia segera memerintahkan 
Patih Jugul untuk menangkap dan memotong-motong tubuh 
Aji Saka untuk dimasak. Ketika Patih Jugul akan 
menangkapnya, Aji Saka mundur selangkah, lalu berkata: 
“Ampun, Gusti! Sebelum ditangkap, Hamba ada satu 
permintaan. Hamba mohon imbalan sebidang tanah seluas 
serban hamba ini,” pinta Aji Saka sambil menunjukkan 
serban yang dikenakannya. “Hanya itu permintaanmu, hai 
Anak Muda! Apakah kamu tidak ingin meminta yang lebih 
luas lagi?” sang Prabu menawarkan. “Sudah cukup Gusti. 
Hamba hanya menginginkan seluas serban ini,” jawab Aji 
Saka dengan tegas. “Baiklah kalau begitu, Anak Muda! 
Sebelum memakanmu, akan kupenuhi permintaanmu 
terlebih dahulu,” kata sang Prabu.

Aji Saka pun melepas serban yang melilit di 
kepalanya dan menyerahkannya kepada sang Prabu. 
“Ampun, Gusti! Untuk menghindari kecurangan, alangkah 
baiknya jika Gusti sendiri yang mengukurnya,” ujar Aji 
Saka. Prabu Dewata Cengkar pun setuju. Perlahan-lahan, ia 
melangkah mundur sambil mengulur serban itu. Anehnya, 
setiap diulur, serban itu terus memanjang dan meluas 
hingga meliputi seluruh wilayah Kerajaan Medang 
Kamulan. Karena saking senangnya mendapat mangsa yang 
masih muda dan segar, sang Prabu terus mengulur serban 
itu sampai di pantai Laut Selatan tanpa disadarinya,. Ketika 
ia masuk ke tengah laut, Aji Saka segera menyentakkan 
serbannya, sehingga sang Prabu terjungkal dan seketika itu 
pula berubah menjadi seekor buaya putih. Mengetahui 
kabar tersebut, seluruh rakyat Medang Kamulan kembali 
dari tempat pengungsian mereka. Aji Saka kemudian 
dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan menggantikan 
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Prabu Dewata Cengkar dengan gelar Prabu Anom Aji Saka. 
Ia memimpin Kerajaan Medang Kamulan dengan arif dan 
bijaksana, sehingga seluruh rakyatnya hidup tenang, aman, 
makmur, dan sentosa. 

Pada suatu hari, Aji Saka memanggil Dora untuk 
menghadap kepadanya. “Dora! Pergilah ke Pegunungan 
Kendeng untuk mengambil kerisku. Katakan kepada 
Sembada bahwa aku yang menyuruhmu,” titah Raja yang 
baru itu. “Daulah, Gusti!” jawab Dora seraya memohon 
diri.Setelah berhari-hari berjalan, sampailah Dora di 
Pegunungan Gendeng. Ketika kedua sahabat tersebut 
bertemu, mereka saling rangkul untuk melepas rasa rindu. 
Setelah itu, Dora pun menyampaikan maksud 
kedatangannya kepada Sembada.  “Sembada, sahabatku! 
Kini Tuan Aji Saka telah menjadi raja Negeri Medang 
Kamulan. Beliau mengutusku kemari untuk mengambil 
keris pusakanya untuk dibawa ke istana,” ungkap Dora.  
“Tidak, sabahatku! Tuan Aji berpesan kepadaku bahwa 
keris ini tidak boleh diberikan kepada siapa pun, kecuali 
beliau sendiri yang datang mengambilnya,” kata Sembada 
dengan tegas.

Karena merasa mendapat tanggungjawab dari Aji 
Saka, Dora pun harus mengambil keris itu dari tangan 
Sembada untuk dibawa ke istana. Kedua dua orang abdi 
bersahabat tersebut tidak ada yang mau mengalah. Mereka 
bersikeras mempertahankan tanggungjawab masing-masing 
dari Aji Saka. Mereka bertekad lebih baik mati daripada 
menghianati perintah tuannya. Akhirnya, terjadilah 
pertarungan sengit antara kedua orang bersahabat tersebut. 
Mereka sama kuat dan tangguhnya, sehingga mereka pun 
mati bersama.  Sementara itu, Aji Saka sudah mulai gelisah 
menunggu kedatangan Dora dari Pegunung Gendeng 
membawa kerisnya.  “Apa yang terjadi dengan Dora? 
Kenapa sampai saat ini dia belum juga kembali?” gumam 
Aji Saka. Sudah dua hari Aji Saka menunggu, namun Dora 
tak kunjung tiba. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyusul 
abdinya itu ke Pegunungan Gendeng seorang diri. Betapa 
terkejutnya ia saat tiba di sana. Ia mendapati kedua abdi 
setianya telah tewas. Mereka tewas karena ingin 
membuktikan kesetiaannya kepada tuan mereka. Untuk 
mengenang kesetiaan kedua abdinya tersebut, Aji Saka 
menciptakan huruf Jawa atau dikenal dengan istilah 
dhentawyanjana, yang mengisahkan pertarungan antara dua 
abdinya yang memiliki kesaktiaan yang sama dan tewas 
bersama. 
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Huruf-huruf tersebut juga dikenal dengan istilah 
carakan. Adapun susunan hurufnya sebagai berikut:
Ha na ca ra ka : Ada utusan
Da ta sa wa la : Saling bertengkar  
Pa dha ja ya nya : Sama saktinya 
Ma ga ba tha nga : Mati bersama

Demikian legenda Aji Saka: Asal Mula Huruf Jawa, dari 

daerah Jawa Tengah. Pesan moral yang dapat dipetik dari legenda 

di atas adalah bahwa orang yang suka menolong akan mendapat 

ganjaran yang setimpal, seperti Aji Saka. Ia telah menyelamatkan 

rakyat Negeri Medang Kamulan dari keberingasan Prabu Dewata 

Cengkar yang suka memangsa manusia itu. Berkat pertolongannya, 

rakyat Negeri Medang Kamulan pun menobatkannya menjadi raja 

untuk menggantikan Prabu Dewata Cengkar.

b. Makna Huruf Jawa

Makna huruf Jawa adalah sebagai berikut (Deking 2007, 

diakses 20 Desember 2010):

1) Ha (a) hana hurip wening suci: adanya hidup adalah 

kehendak dari yang Maha Suci.

2) Na (n) nur candra, gaib candra, warsitaning candara 

pengharapan: manusia hanya selalu ke sinar Illahi.



21

3) Ca (c) cipta wening, cipta mandulu, cipta dadi: arah dan 

tujuan pada Yang Maha Tunggal.

4) Ra (r) rasaingsun handulusih: rasa cinta sejati muncul dari 

cinta kasih nurani.

5) Ka (k) karsaningsun memayuhayuning bawana: hasrat 

diarahkan untuk kesajahteraan alam.

6) Da (f) dumadining dzat kang tanpa winangenan: menerima 

hidup apa adanya.

7) Ta  (t) tatas, tutus, titis, titi lan wibawa: mendasar, totalitas, 

satu visi, ketelitian dalam memandang hidup.

8) Sa (s) sifat ingsun handulu sifatullah: membentuk kasih 

sayang seperti kasih Tuhan.

9) Wa (w) wujud hana tan kena kinira: ilmu manusia hanya 

terbatas namun implikasinya bisa tanpa batas.

10) La (l)  lir handaya paseban jati: mengalirkan hidup semata 

pada tuntunan Illahi.

11) Pa (p)  papan kang tanpa kiblat: hakekat Allah yang ada di 

segala arah.
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12) Dha (d) dhuwur wekasane endek wiwitane: untuk bisa di atas 

tentu dimulai dari dasar.

13) Ja (j) jumbuhing kawula lan Gusti: selalu berusaha menyatu 

memahami kehendak-Nya.

14) Ya (y) yakin marang samubarang tumindak kang dumadi: 

yakin atas titah/ kodrat Illahi.

15) Nya (v) nyata tanpa mata, ngerti tanpa diuruki: memahami 

kodrat kehidupan.

16) Ma (m) madep mantep manembah mring Ilahi: yakin/mantap 

dalam menyembah Ilahi.

17) Ga (g) guru sejati sing muruki: belajar pada guru nurani.

18) Ba  (b) bayu sejati kang andalani: menyelaraskan diri pada 

gerak alam.

19) Tha (q) thukul saka niat: sesuatu harus dimulai dan tumbuh 

dari niatan.

20) Nga (z) ngracut busananing manungso: melepaskan egoisme 

pribadi manusia.
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c. Pemakaian Huruf Jawa

Kompetensi dasar kelas IV adalah membaca kata berhuruf 

Jawa dengan sandhangan  merupakan acuan dasar membaca kata 

dan kalimat Jawa (Trimo, 2010: 33).

Huruf baku dalam huruf Jawa terdapat 20 huruf dasar (huruf 

nglegena), pasangan huruf jawa, huruf swara, huruf vokal tidak 

mandiri (sandhangan), tanda baca, angka jawa dan huruf murda

(Nugroho dan Tofani, 2006: 5-20). 

                                      Tabel 2.1
                                                            Huruf Jawa

                    Tabel 2.2
             Pasangan Huruf Jawa

                             

       

HURUF JAWA

a    n   c   r   k   f   t   s   w   l

     ha      na      ca     ra    ka      da      ta     sa     wa       la

   p   d   j   y   v   m    g   b   q    z

     pa    dha    ja       ya    nya     ma     ga     ba     tha   nga

PASANGAN HURUF JAWA

H N C R K F T S W L

     ha    na       ca       ra     ka   da      ta         sa     wa     la

P D J Y V M G B Q Z

     pa     dha     ja    ya       nya     ma      ga   ba    tha      nga
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                                                        Tabel 2.3
                  Huruf Swara

                                                          
                                                           Tabel 2.4

                    Huruf Vokal tidak Mandiri (Sandhangan)

HURUF SWARA

A   I   U   E   O

A      I     U    E     O

NAMA 
SANDHANGAN

HURUF JAWA KETERANGAN

Wulu
i

Tanda vokal i

Suku
'u

Tanda vokal u

taling
[

Tanda vokal e`

Pepet
e

Tanda vokal e

Taling tarung
[.... o

Tanda vokal o

Layar
/

Tanda ganti konsonan r

Wignyan
h

Tanda ganti konsonan r

Cecak
=

Tanda ganti konsonan ng

Pangkon/pangku
¿

Tanda penghilang vokal

Pengkal/kompya
-

Tanda ganti konsonan ya

Cakra
]

Tanda ganti konsonan ra

Keret
}

Tanda ganti konsonan re
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Sandhangan merupakan berbagai tanda, dalam tulisan huruf 

Jawa yang masing-masing memiliki bentuk dan fungsi. Macam-

macam sandhangan dibedakan menjadi tiga (Mulyadi, 2002: 11) 

yaitu:

1) Sandhangan Baku Swara

Merupakan sandhangan bunyi vokal yang berfungsi 

pengubah bunyi pengucapan huruf Jawa yang semula 

gabungan bunyi suatu konsonan dengan vokal “a” menjadi 

vokal lain. Contoh sandhangannya adalah wulu, suku, taling, 

taling-tarung dan pepet.

2) Sandhangan Panyigeg Wanda

Merupakan sandhangan tanda penutup suku kata. 

Contoh sandhangannya adalah cecak, layar dan wignyan.

3) Sandhangan Wyanjana 

Merupakan sandhangan penanda gugus konsonan 

sehingga membentuk bunyi rangkap. Contoh sandhangannya 

adalah cakra, keret dan kompya.

   
Tabel 2.5
Tanda Baca

                        

TANDA BACA HURUF JAWA KETERANGAN
Adeg-adeg

?
Tanda awal kalimat

Pada lungsi
.

Tanda titik

Pada lingsa
,

Tanda koma
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Tabel 2.6
  Angka Jawa

    

                                Tabel 2.7
                             Huruf Murda

4. Hakikat Media

a. Pengertian Media

Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu 

pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan (Daryanto, 

2010: 4). Selanjutnya menurut Hamidjojo (dalam Arsyad, 2010: 

4) media sebagai bentuk perantara yang digunakan manusia untuk 

menyampaikan ide, gagasan atau pendapat kepada penerima yang 

dituju.

Menurut Romiszowski (dalam Wibawa dan Mukti, 2001: 

12) media adalah pembawa pesan  yang berasal dari suatu sumber 

pesan (yang dapat berupa orang atau benda ) kepada penerima 

pesan. Saat proses pembelajaran penerima pesan itu adalah siswa 

ANGKA JAWA

0   1   2   3   4

0   1     2      3     4

5   6   7   8   9

5    6     7     8     9

HURUF MURDA

!   @  #  $  %  ^  &   *

na    ka  ta   sa  pa  nya  ga   ba
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dan dirangsang pembawa pesan (media) menggunakan inderanya 

untuk menerima informasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kesimpulan 

media adalah perantara untuk menyampaikan ide, gagasan atau 

pendapat dari komunikator (guru) menuju komunikan (siswa)

untuk menerima informasi yang berguna. 

b. Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-

pesan atau informasi yang bertujuan instruksional dan 

mengandung maksud-maksud pengajaran (Arsyad, 2010: 5).

Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem 

pembelajaran. Komunikasi dan proses pembelajaran tdak bisa 

optimal tanpa media pembelajaran (Daryanto, 2010: 4).

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen 

yang harus dikembangkan oleh guru dalam proses belajar 

mengajar, karena peranannya sangat penting sebagai alat bantu 

untuk menciptakan proses belajar mengajar secara efektif. Tujuan 

utama penggunaaan media pembelajaran bahasa ialah agar pesan 

atau informasi yang dikomunikasikan terserbut dapat diserap 

sebanyak-banyaknya oleh siswa sebagai penerima informasi

(Wibawa, 2001: 12-13).

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan media 

pengajaran adalah sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi 
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proses interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan 

lingkungannya. Fungsi utama media pengajaran adalah sebagai 

alat bantu mengajar, yaitu penunjang penggunaan metode 

mengajar yang dipergunakan guru. Penggunaan media pengajaran 

diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses belajar mengajar 

yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar 

siswa.

5. Permainan Belajar

Permainan belajar menciptakan atmosfer menggembirakan 

dan membebaskan kecerdasan penuh dan tidak terhalang dapat 

memberi sumbangan. Permainan belajar jika dimanfaatkan secara 

bijaksana, dapat: menyingkirkan keseriusan yang menghambat, 

menghilangkan stres dalam lingkungan belajar, mengajak orang 

terlibat penuh, meningkatkan proses belajar. Permainan yang tepat 

bagi orang yang tepat pada waktu yang tepat dapat membuat 

pembelajaran menyenangkan dan menarik, memberi tinjauan 

berguna yang dapat menguatkan pembelajaran, dan dapat menjadi 

semacam ujian dan ukuran bagi pembelajaran (Meir, 2005: 208).

Permainan-permainan kelompok  dapat memperkuat dan 

menguji siswa. Dengan bekerjasama dalam permainan proses belajar 

akan menyenangkan, motivasi akan tinggi (Rose dan Nicholl, 2009: 

378).
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Permainan bahasa dapat menciptakan lingkungan belajar 

yang alamiah. Manfaat permainan dalam kegiatan pembelajaran 

dapat diamati dari segi kognisi, sosial, emosi, dan fisik anak 

(Rofi’uddin dan Zuhdi, 2001: 28). 

Sebagai satu teknik yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa, permainan bahasa mempunyai kelebihan (Hajar 2007, 

diakses 11 Maret 2011).  Kelebihannya adalah:

1) Untuk membolehkan pelajar membiasakan diri menyebut sesuatu 

bunyi  (perkataan, frase dan ayat) dengan jelas, betul dan tepat. 

2) Dijadikan bahan rangsangan dalam memulai sesuatu pelajaran, 

pada pertengahan atau akhir pembelajaran. 

3) Merupakan teknik mengulang kaji dan pengukuhan. Ini bermakna 

apa yang dipelajari itu diulang-ulang sehingga kekal dalam 

ingatan. Teknik ini berperan meningkatkan kepahaman pelajar 

terhadap pembelajaran.

4) Dianggap sebagai masa istirahat yang berfaedah. Teknik ini 

berupaya menghilangkan rasa letih dan bosan setelah belajar 

sehari suntuk. Dengan cara bermain pelajar dapat memperbarui 

semangat dan minat untuk meneruskan pembelajaran mereka.

5) Pelajar berpeluang menggunakan kemahiran bahasa yang ada 

pada mereka dalam konteks dan situasi bermakna. Bermain 

seperti ini akan menghidupkan keinginan pelajar untuk belajar, 
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berpikir, mendengar dan mengeluarkan buah pikiran secara 

berkesan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa permainan belajar jika dimanfaatkan optimal dapat dapat 

membuat pembelajaran menyenangkan dan menarik juga 

meningkatkan motivasi pembelajaran sehingga aktivitas siswa bisa 

meningkat.

a. Media Permainan Papan Pemutar

Papan pemutar merupakan permainan yang dapat 

meningkatkan motivasi siswa belajar. Buatlah papan pemutar 

dengan angka, warna, atau sebutan kategori di sekeliling batas 

pinggirnya. Siapkan sebungkus kartu untuk masing-masing 

angka, warna, atau kategori pada papan pemutar. Pasangan atau 

tim bergiliran memutar, dan menjawab pertanyaan dari kartu yang 

yang ada di tempat jarum berhenti. Jawaban yang benar pada 

waktu yang ditetapkan memenangkan satu nilai (Meir, 2005: 

211).

Media papan pemutar yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah suatu alat peraga atau media yang digunakan untuk proses 

belajar mengajar dalam rangka mempermudah atau memperjelas 

penyampaian materi pembelajaran. Papan pemutar sebagai alat 

peraga praktik yang berfungsi untuk mempermudah siswa dalam 
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pemahaman suatu konsep sehinga hasil prestasi, pembelajaran 

lebih menyenangkan dan lebih efektif.

Papan pemutar yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 3 lapis yang berbentuk lingkaran dan di dalamnya terdapat 

tulisan atau huruf Jawa. Lapisan pertama berupa huruf Jawa  dan  

4 sandhangan huruf Jawa. Lapisan yang kedua berupa  papan 

pemutar soal kata dan kalimat huruf Jawa. Lapisan ketiga berupa 

nilai masing-masing siswa dalam membaca huruf Jawa. Papan 

pemutar tersebut terbuat dari papan triplek berwarna-warni 

berbentuk lingkaran dengan 3 lapisan, yaitu: lapisan pertama 

dengan diameter 10 cm yang berisi huruf ha sampai dengan nga, 

lapisan ke dua dengan diameter 15 cm berisi kartu kata/kalimat 

huruf Jawa, lapisan ketiga dengan diameter 20 cm yang berupa 

nilai yang didapat. Di dalamnya terdapat huruf Jawa, kata dan  

kalimat Jawa yang ditulis dengan warna yang berbeda.

b. Tutor Sebaya

Zaini (dalam Suyitno, 2004: 24) menyatakan bahwa 

“Metode belajar yang paling baik adalah dengan mengajarkan 

kepada orang lain. Oleh karena itu, pemilihan model 

pembelajaran tutor sebaya sebagai strategi pembelajaran akan 

sangat membantu siswa di dalam mengajarkan materi kepada 

teman-temannya.”
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Menurut Miller (dalam Djalil, 1997: 3.34) berpendapat 

bahwa “Setiap saat murid memerlukan bantuan dari murid 

lainnya, dan murid dapat belajar dari murid lainnya.” 

Tutorial adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk 

pemberian bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan motivasi 

agar para siswa belajar secara efisien dan efektif. Macam-macam 

tutor dalam organisasi kelas adalah tutor sebaya, tutor kakak, 

tutor dari masyarakat dan penjaga sekolah sebagai tutor. 

Penggunaan tutor dapat menguntungkan berbagai pihak, baik bagi 

murid yang menjadi tutor maupun murid yang lemah (Djalil,

1997: 3.39-3.45). 

Tutor sebaya adalah strategi memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berperan sebagai guru bagi teman lainnya 

sehingga semua siswa ikut aktif dalam pembelajaran (Djamarah, 

2010: 397)

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, tutor sebaya 

adalah seseorang atau beberapa orang siswa yang ditunjuk oleh 

guru sebagai pembantu guru dalam melakukan bimbingan 

terhadap teman sekelas. Untuk menentukan seorang tutor ada 

beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang siswa yaitu 

siswa yang dipilih nilai prestasi belajar tinggi, dapat memberikan 

bimbingan dan penjelasan kepada siswa yang mengalami 
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kesulitan dalam belajar dan memiliki kesabaran serta kemampuan 

memotivasi siswa dalam belajar.

c. Pembelajaran Membaca Berhuruf Jawa dengan Media Papan 

Pemutar

Membaca huruf Jawa dengan media papan pemutar berarti 

siswa menuturkan berdasarkan kata atau tulisan yang disajikan 

dalam bentuk  papan pemutar. Melalui media papan pemutar 

siswa mulai mengenal dan menerapkan membaca huruf, kata dan 

kalimat Jawa. Siswa harus menghafal huruf Jawa agar siswa 

mampu membaca dengan lancar kata atau kalimat yang terdapat 

di dalam  papan pemutar. 

Siswa dapat mengenal perangkat huruf Jawa dan 

menerapkan dalam bentuk kata atau kalimat sederhana dengan 

menerapkan permainan pemutar dalam kelompok. Guru mengajak 

siswa membaca tulisan Jawa yang terdapat dalam  papan pemutar 

secara berulang, dimana dalam hal ini terjadi pengulangan atau 

drill. Guru bertindak sebagai narasumber atau memberi 

penjelasan tentang huruf yang tertulis di dalam  papan pemutar 

tersebut. Langkah-langkah pembelajaran membaca huruf Jawa 

dengan media papan pemutar pertama-tama siswa diperkenalkan 

perangkat huruf Jawa yang ditulis di dalam  papan pemutar dan 

langkah-langkah permainannya. Setelah siswa mengenal dan 

menghafal perangkat huruf Jawa, siswa bermain dalam kelompok. 
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Penggunaan media permainan papan pemutar dalam 

pembelajaran membaca huruf Jawa berhuruf Jawa (berupa kata 

dan kalimat sederhana) dengan teknik tutor sebaya adalah sebagai 

berikut:

1) Guru membuat permainan papan pemutar huruf Jawa dengan 

3 lapis, lapisan pertama berupa huruf Jawa dengan arah jarum 

pemutar, lapisan kedua berupa kata sederhana huruf Jawa dan 

lapisan ketiga berupa hasil penilaian siswa dalam  membaca 

huruf Jawa. Guru membagikan permainan papan pemutar 

kepada tiap kelompok yang beranggotakan 4 anak dan setiap 

anak di beri nomor  urut 1-4.

2) Anak yang mendapat urutan nomor 1, memulai permainan 

dengan memutar  permainan papan pemutar  sampai arah 

jarum pemutar berhenti. kemudian anak bernomor 2  

membaca huruf Jawa dan mengambil soal di dalam papan 

pemutar. Selanjutnya jawaban ditulis dalam selembar kertas. 

Ketua kelompok mengoreksi jawaban benar atau salah.

3) Setelah anak nomor 2 sudah menjawab, kemudian giliran 

yang memutar adalah siswa nomor 2 memutar sampai arah 

jarum pemutar berhenti dan yang menjawab anak nomor 3. 

Selanjutnya diteruskan siswa ke 3 dan 4.

4) Permainan papan pemutar berlangsung selama ± 30 menit. 

Siswa yang bernomor 1 sebagai ketua sekaligus bertugas 
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mengoreksi dan membantu teman satu kelompok yang 

kesulitan bermain papan pemutar. Bila mengalami kesulitan 

dalam mengoreksi berkonsultasi pada guru.

5) Nilai dari membaca huruf ditulis pada lapisan ketiga dengan 

menuliskan nilai jawaban yang benar

6) Guru memberi penghargaan  pada individu dan kelompok 

terbaik dengan meneliti jumlah kebenaran membaca huruf 

Jawa.

7) Penilaian  siswa secara individu dengan siswa maju ke depan 

dengan memutar sesuai arah jarum berhenti. Siswa membaca 

huruf Jawa, guru menilai proses membaca siswa.

B. Kajian Empiris

Rendahnya kualitas pembelajaran bahasa Jawa disebabkan

rendahnya kemampuan guru dalam mengembangkan metode dan media 

pembelajaran. Guru cenderung menerapkan metode dan media yang 

membosankan, sehingga tidak muncul kegiatan belajar-mengajar yang 

komunikatif. Selain itu, biasanya guru juga  menghindari materi yang 

tidak dikuasai, seperti tembang macapat, membaca dan menulis huruf 

Jawa, dan sebagainya. Maka untuk dapat mengembangkan situasi 

pembelajaran yang komunikatif, guru harus kreatif dan selalu 

memunculkan inovasi pembelajaran yang menarik. Penelitian tentang 
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keterampilan membaca ini sebelumnya telah dilakukan oleh  Tutik 

Setiowati (2007), dan Nina Rochiana (2010). 

Suryanto (2004) dalam penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Membaca  Pemahaman Melalui Media Komik pada Siswa 

Kelas V SD PL Gunung Brintik Semarang Tahun Ajaran 2003/2004. 

Penelitian tentang keterampilan membaca yang telah diteliti ini 

menunjukkan bahwa keterampilan membaca pemahaman pada siswa 

masih rendah. Hal ini terbukti hasil tes awal 5,85 dan hasil tes akhir 

siklus I menunjukkan 6,43. Hasil tes awal, siklus I, siklus II terlihat 

adanya peningkatan sebanyak 9,91% dari tes akhir siklus I ke tes akhir 

siklus II ada kenaikan 11,51%. Dengan demikian pembelajaran membaca 

pemahaman menggunakan media komik dengan data yang diperoleh 

melalui observasi, wawancara, dan jurnal membuktikan bahwa sebagian 

besar siswa tertarik dengan menggunakan media komik.

Tutik Setiowati (2007) dalam penelitian yang berjudul  

Peningkatan Keterampilan Membaca Nyaring melalui Media Komik 

berbahasa Jawa pada Siswa Kelas IV SD Negeri Magersari Kabupaten 

Rembang, menyimpulkan bahwa ada peningkatan keterampilan membaca 

nyaring. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan nilai rata-rata kelas 

siklus I dan siklus II mengalami peningkatan 21,80 atau sebesar 12,01%. 

Selain itu terjadi perubahan perilaku positif siswa selama pembelajaran 

berlangsung yang semula kurang perhatian, ramai dan mengganggu 
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teman dalam mengikuti proses belajar mengajar menjadi tenang, penuh 

perhatian dan konsentrasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Nina Rochiana (2010) dalam penelitian yang berjudul 

Peningkatan Minat Belajat Membaca Huruf Jawa melalui Teknik 

Membaca Know Want Learned How pada siswa kelas III SD Negeri 04 

Srobyong Mlonggo Jepara. Penelitian tentang minat belajar membaca 

huruf Jawa masih rendah. Hal ini terbukti dari tes awal rata-rata 48, 52 

dan tes akhir siklus I menunjukkan 52. Hasil tes awal, siklus I, siklus II 

terlihat adanya peningkatan 12,5% dari tes akhir siklus I ke tes akhir 

siklus II ada kenaikan 15,5%. Dilakukan penelitian siklus yang ke III 

dengan nilai akhir rata-rata 73,71. Dengan demikian pembelajaran 

membaca dengan teknik Membaca Know Want Learned How dengan 

data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan jurnal 

membuktikan bahwa sebagian besar siswa tertarik dengan teknik KWHL.

Persamaan dari penelitian Suryanto (2004), Tutik Setiowati 

(2007) dan Nina Rochiana (2010) adalah sama-sama meningkatkan 

keterampilan membaca huruf Jawa dan menggunakan media 

pembelajaran. 

Ketiga judul skripsi di atas membuktikan bahwa penelitian 

tentang keterampilan membaca sudah banyak dilakukan walaupun 

berbeda-beda teknik yang digunakan. Hasil-hasil penelitian tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan. Upaya peningkatan membaca masih 

perlu dan terus dikembangkan dan dilakukan. Penelitian tentang 



38

peningkatan keterampilan membaca pemahaman berhuruf Jawa menurut 

peneliti sangat perlu dilakukan karena peneliti menganggap hal baru 

dalam pembelajaran membaca pemahaman bacaan berhuruf Jawa dengan 

media permainan papan pemutar pada siswa kelas IV SD Negeri 

Kalisegoro Semarang. Penelitian ini dianggap baru karena penelitian ini 

terletak pada membaca pemahaman bacaan berhuruf Jawa  dengan papan 

pemutar yang masih jarang dilakukan dalam penelitian. Penggunaan 

media permainan papan pemutar  dapat mempermudah dalam 

pembelajaran Bahasa  Jawa khususnya membaca huruf Jawa pada siswa 

kelas IV SD Negeri Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

C. Kerangka Berpikir

Kegiatan membaca dalam pembelajaran membaca merupakan 

pekerjaan yang membosankan dan menjenuhkan. Begitu juga ketika 

membaca huruf Jawa yang sudah jarang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keterampilan membaca yang rendah. 

Rendahnya tingkat membaca berhuruf Jawa siswa merupakan kendala 

untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Siswa kelas IV SD Negeri 

Kalisegoro memiliki kemampuan membaca berhuruf Jawa masih kurang 

maksimal.

Kesulitan membaca berhuruf Jawa dikarenakan siswa kurang 

menghafal huruf Jawa dan minat membaca berhuruf Jawa rendah.  

Pembelajaran membaca berhuruf Jawa menjadi salah satu kompetensi 
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yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa Jawa maka kesulitan-

kesulitan tersebut harus segera diatasi. Media permainan papan pemutar 

yang disajikan dalam pembelajaran dapat digunakan sebagai sumber 

belajar dan dapat juga sebagai hiburan penghilang rasa tegang, jenuh dan 

penat ketika membaca huruf Jawa. Media permainan papan pemutar 

disajikan kepada siswa dapat menumbukan rasa senang dan membentuk 

kebiasaan siswa membaca.

Permainan papan pemutar yang disajikan dalam pembelajaran 

membaca huruf Jawa dapat menuntun siswa memahami kata dan kalimat 

sederhana. Permainan papan pemutar akan merangsang pikiran siswa 

untuk mengingat kalimat dan perangkat huruf Jawa yang pernah 

dibacanya. Penyajian media permainan papan pemutar dapat merangsang 

minat baca dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa akan hal yang  

dibacanya. Penyajian media permainan papan pemutar dapat 

mempermudah siswa untuk memahami huruf Jawa berupa kata dan 

kalimat sederhana. Dalam bagan dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.2
Bagan Kerangka Berpikir

D. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang ada 

hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah jika siswa kelas IV SD 

Negeri Kalisegoro Gunungpati Semarang diberi proses pembelajaran 

dengan media permainan papan pemutar maka keterampilan guru dalam 

mengajar bahasa Jawa meningkat, aktivitas siswa dalam pembelajaran 

meningkat sehingga ada motivasi tinggi untuk menghafal huruf Jawa, 

keterampilan membaca huruf Jawa meningkat dan hasil belajar siswa  

meningkat.

Prestasi belajar 
keterampilan membaca 
di bawah KKM

Sebab dari siswa: belum 
menggunakan model dan 
metode pembelajaran 
yang inovatif

a. Kurang terampil 
menghafal huruf jawa

b. Kurang terampil 
membaca huruf jawa

Sebab dari guru:

a. belum menggunakan 
model dan media
pembelajaran yang 
inovatif.

b. Materi bergantung 
buku teks

Media permainan papan 
pemutar. Melalui media 
ini diharapkan:

a. Siswa lebih terpusat 
dalam pembelajaran

b. Guru lebih inovatif 
dalam mengajar

c. Kesan yang diterima 
siswa lebih mendalam

Hasil prestasi belajar 
keterampilan membaca 
meningkat

Aktivitas siswadan 
Keterampilan membaca 
siswa meningkat

Keterampilan guru 
dalam pembelajaran 
meningkat
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas 

(PTK). PTK adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas pada waktu 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar untuk suatu pokok bahasan 

tertentu pada suatu mata pelajaran (Aqib, 2009: 13). PTK umumnya 

dilakukan oleh guru bekerjasama dengan peneliti atu guru berperan 

melakukan penelitian di kelas untuk tujuan penyempurnaan dan 

peningkatan proses pembelajaran (Muliawan, 2010: 1)

Menurut Lewin (dalam Trianto, 2011: 29) satu siklus PTK ada 4 

langkah yaitu: (1) perencanaan (planning), (2) tindakan  (acting), (3)

pengamatan (observing), (3) refleksi.

1. Perencanaan

Tahap perencanaan ini meliputi sebagai berikut:

a. Menelaah materi pembelajaran membaca berhuruf Jawa dengan 

menggunakan media permainan papan pemutar serta menelaah 

indikator bersama tim kolaborasi.

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah telah ditetapkan dan 

skenario pembelajaran tentang huruf Jawa.

c. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran.
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d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja 

siswa.

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan keterampilan siswa membaca huruf 

Jawa.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan adalah implementasi atau penerapan isi 

rencana tindakan kelas yang diteliti.  Hal yang perlu diingat adalah 

bahwa dalam tahap ini guru harus ingat dan berusaha mentaati apa 

yang sudah dirumuskan dalam rencana tindakan, tetapi harus pula 

berlaku wajar, tidak kaku dan tidak dibuat-buat. Keterkaitan antara 

pelaksana dengan perencanaan perlu diperhatikan saat refleksi

(Hamdani, 2008: 53). Pelaksanaan tindakan yaitu pelaksanaan proses 

pembelajaran huruf Jawa melalui media permainan papan pemutar. 

Tindakan pembelajaran terdiri dari 3 siklus, masing–masing siklus 

terdiri dari dua kali pertemuan (6 x pertemuan).

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat 

keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan 

langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan.  Pengamatan 

dilakukan oleh pengamat (baik orang lain atau guru itu sendiri).  

Kegiatan pengamatan tidak terpisah dengan pelaksanaan tindakan 

karena pengamatan dilakukan  pada waktu tindakan sedang 



43

dilakukan. Jadi keduanya berlangsung pada waktu yang sama. Pada 

tahapan ini peneliti (guru apabila ia bertindak sebagai peneliti) 

melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan 

dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan format observasi yang telah 

disusun (Trianto, 2011: 78). Kegiatan observasi dan pengamatan 

terhadap objek penelitian dilakukan oleh tiga orang pengamat pada 

proses pembelajaran bahasa Jawa tentang operasi membaca melalui 

penggunaan papan pemutar. Pengamat adalah peneliti, kepala 

sekolah dan rekan sejawat. Kegiatan yang diamati meliputi

keterampilan mengajar, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, 

kerampilan membaca siswa dan hasil belajar.

4.  Refleksi

Kegiatan refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan 

kembali apa yang sudah dilakukan. Kegiatan ini sebetulnya 

dikenakan lebih tepat ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan 

tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti untuk 

mendiskusikan implementasi rancangan tindakan (Hamdani, 2008: 

54). Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis dan penilaian 

terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan (Trianto,

2011: 79). Inilah inti dari penelitian tindakan, yaitu ketika guru 

pelaku tindakan mengatakan kepada peneliti pengamatan tentang 
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hal-hal yang dirasakan sudah berjalan dengan baik dan bagian mana

yang belum. Dengan kata lain guru melihat dirinya kembali.

B. Perencanaan Tahap Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan sebanyak 3 siklus. 

Melalui tahapan dari siklus dengan melaksanakan rancangan sampai 

mencapai indikator keberhasilan, maka tahap dari setiap siklus penelitian 

yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Siklus Pertama

a. Perencanaan

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

skenario pembelajaran melalui penggunaan media 

permainan papan pemutar pada materi membaca huruf 

Jawa.

2) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa 

media permainan papan pemutar.

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar 

kerja siswa.

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati hafalan 

huruf Jawa pemahaman siswa dalam membaca huruf Jawa.

Siklus I ini akan dilaksanakan dalam dua kali pertemuan 

dengan peneliti sebagai pengajarnya. Setelah mencapai indikator 



45

pencapaian tersebut, maka penelitian dilanjutkan pada siklus II 

dan III.

b. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan pada siklus I berlangsung dua kali 

pertemuan selama 4x 35 menit dengan langkah-langkah:

Pertemuan Pertama

1) Pra kegiatan (± 5 menit)

a) Salam.

b) Berdoa.

c) Presensi.

2) Kegiatan Awal (± 10 menit)

a) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan akan dicapai oleh siswa.

b) Guru menginformasikan pendekatan pembelajaran 

menggunakan kooperatif

c) Apersepsi: Guru bertanya Jawab tentang huruf Jawa,

masih ingatkah kalian huruf Jawa? Ayo kita menyanyi 

lagu huruf Jawa! Masih hafal penulisannya anak-anak? 

masih bu.

d) Guru menjelaskan langkah kegiatan dalam permainan 

papan pemutar.
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3) Kegiatan Inti (± 40 menit)

a) Setelah siswa mengingat huruf-huruf Jawa, guru 

memperkenalkan sandhangan swara huruf Jawa 

dengan  papan pemutar  berupa wulu, suku dan pepet.

Guru bersama siswa menyebutkan dan menghafalkan  

sandhangan bersama-sama dengan panduan dari guru 

berupa  papan pemutar dan LCD.

b) Guru membagikan permainan papan pemutar kepada 

tiap kelompok yang beranggotakan 4 anak dan setiap 

anak di beri nomor  urut 1-4.

c) Anak yang mendapat urutan nomor 1, memulai 

permainan dengan memutar  permainan papan pemutar  

sampai arah jarum pemutar berhenti. kemudian anak 

bernomor 2 membaca huruf Jawa dan mengambil soal 

di dalam papan pemutar. Selanjutnya jawaban ditulis 

dalam selembar kertas.

d) Setelah anak nomor 2 sudah menjawab, kemudian 

giliran yang memutar adalah siswa nomor 2 memutar 

arah jarum jam dan yang menjawab anak nomor 3. 

Selanjutnya permainan papan pemutar bergilir sampai 

anak pertama membaca huruf Jawa.

e) Anak pertama bertugas sebagai korektor dan 

membaantu kesulitan teman lainnya, karena anak 
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tersebut sudah terampil membaca huruf Jawa. Siswa 

yang kurang benar membaca dipakaikan gelang karet 

sebagai gelang karet sebagai tanda kesalahan. Siswa 

yang terampil membantu teman lain.

f) Guru mengamati aktivitas siswa dalam bermain papan 

pemutar. Permainan papan pemutar berlangsung selama 

± 30 menit. Setelah itu jawaban dari masing-masing 

kelompok dikumpulkan dan dikoreksi ulang oleh guru.

g) Nilai dari membaca huruf ditulis pada lapisan ketiga 

dengan menuliskan nilai jawaban yang benar. Guru 

memberi penghargaan  pada individu dan kelompok 

terbaik dengan meneliti jumlah kebenaran membaca 

huruf Jawa.

h) Guru memberi penghargaan  pada individu dan 

kelompok terbaik dengan meneliti jumlah kebenaran 

membaca huruf Jawa.

4) Kegiatan akhir (± 15 menit)

a) Untuk pengecekan pemahaman siswa guru memberikan 

soal kuis yang dikerjakan oleh setiap siswa secara 

individual. Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan sebagai 

nilai individual

b) Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dibahas.
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c) Guru memberikan tugas pekerjaan rumah  untuk 

membuat kata sederhana dengan huruf Jawa.

Pertemuan Kedua

1) Pra kegiatan (± 2 menit)

a) Salam.

b) Berdoa.

c) Presensi.

2) Kegiatan Awal (± 3 menit)

a) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan akan dicapai oleh siswa.

b) Guru menginformasikan pendekatan pengalaman 

langsung.

c) Apersepsi: Guru bertanya Jawab tentang huruf Jawa,” 

pertemuan kemarin kalian sudah bermain papan 

pemutar. Apa kalian sudah bisa memainkannya? 

Bagaimana cara memainkanya? Siapa yang berani 

menjelaskannya?”.

3) Kegiatan Inti (± 60 menit)

a) Setelah siswa mengingat huruf-huruf Jawa, guru 

memperkenalkan sandhangan huruf Jawa dengan  

papan pemutar  berupa wulu, suku dan pepet. Guru 

bersama siswa menyebutkan dan menghafalkan  
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sandhangan bersama-sama dengan panduan dari guru 

berupa  papan pemutar dan LCD.

b) Guru membagikan nomor dari 1 sampai 28 dengan 

acak.

c) Guru menunjuk siswa secara acak untuk membaca 

huruf jawa berupa kata dengan waktu masing-masing 

anak dua menit.

d) Penilaian keterampilan membaca yaitu dengan siswa 

maju ke depan dengan memutar sesuai arah jarum 

berhenti, siswa membaca huruf Jawa berupa kata Jawa.

e) Guru menilai proses membaca siswa meliputi aspek 

pelafalan, intonasi, jeda dan kelancaran membaca huruf 

Jawa dimulai.

f) Guru memberi penghargaan  pada individu terbaik 

dengan meneliti jumlah kebenaran membaca huruf 

Jawa.

4) Kegiatan akhir (± 5 menit)

a) Untuk pengecekan pemahaman siswa guru memberikan 

soal kuis yang dikerjakan oleh setiap siswa secara 

individual. Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan sebagai 

nilai individual

b) Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dibahas.
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c) Guru memberikan tugas pekerjaan rumah  untuk 

membuat kata sederhana dengan huruf Jawa

c. Observasi

1) Melakukan pengamatan keterampilan siswa dalam 

pembelajaran materi huruf Jawa.

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam bermain 

papan pemutar.

3) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam 

pembelajaran

d. Refleksi

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 1.

2) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada

siklus 1.

3) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 1.

4) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus 1.

5) Merencanakan pelaksanaan tindak lanjut untuk siklus 2.

2. Siklus Kedua

a. Perencanaan

Sebagai tindak lanjut proses pada siklus I diadakan 

kegiatan ulang. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini 

adalah:
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1) Menyusun perbaikan rencana pembelajaran membaca huruf 

Jawa dengan media permainan papan pemutar huruf Jawa.

2) Mempersiapkan huruf dan kalimat berhuruf Jawa dengan 

permainan papan pemutar huruf Jawa.

3) Menyusun perbaikan instrumen penelitian berupa lembar 

observasi, dan pedoman wawancara.

4) Menyusun perbaikan rancangan evaluasi. Pada siklus ini 

terdiri atas dua pertemuan.

5) Setelah dapat membaca huruf Jawa dengan media 

permainan papan pemutar yang terdiri dari huruf dan kata

yang tingkat kesulitannya tergolong mudah dan sedang, 

maka pertemuan pertama siklus II ini disajikan kata huruf 

Jawa dengan media permainan papan pemutar huruf Jawa

dengan tambahan sandhangan paten.

b. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan pada siklus II berlangsung dua kali 

pertemuan selama 4x 35 menit dengan langkah-langkah:

Pertemuan Pertama

1) Pra kegiatan (± 5 menit)

a) Salam.

b) Berdoa.

c) Presensi.



52

2) Kegiatan Awal (± 10 menit)

a) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan akan dicapai oleh siswa.

b) Guru menginformasikan pendekatan pembelajaran 

menggunakan kooperatif

c) Apersepsi: Guru bertanya Jawab tentang huruf Jawa,” 

masih ingatkah kalian huruf Jawa? Ayo kita menyanyi 

lagu huruf Jawa! Masih hafal penulisannya anak-anak? 

masih bu.

d) Guru menjelaskan langkah kegiatan dalam permainan 

papan pemutar.

3) Kegiatan Inti (± 40 menit)

a) Setelah siswa mengingat huruf-huruf Jawa, guru 

memperkenalkan sandhangan paten huruf Jawa dengan  

papan pemutar  berupa wignyan, cecak dan layar. Guru 

bersama siswa menyebutkan dan menghafalkan  

sandhangan bersama-sama dengan panduan dari guru 

berupa  papan pemutar dan LCD.

b) Guru membagikan permainan papan pemutar kepada 

tiap kelompok yang beranggotakan 4 anak dan setiap 

anak di beri nomor  urut 1-4.

c) Anak yang mendapat urutan nomor 1, memulai 

permainan dengan memutar  permainan papan pemutar  
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sampai arah jarum pemutar berhenti. kemudian anak 

bernomor 2 membaca huruf Jawa dan mengambil soal 

di dalam papan pemutar. Selanjutnya jawaban ditulis 

dalam selembar kertas.

d) Setelah anak nomor 2 sudah menjawab, kemudian 

giliran yang memutar adalah siswa nomor 2 memutar 

arah jarum jam dan yang menjawab anak nomor 3. 

Selanjutnya permainan papan pemutar bergilir sampai 

anak pertama membaca huruf Jawa.

i) Anak pertama bertugas sebagai korektor dan 

membaantu kesulitan teman lainnya, karena anak 

tersebut sudah terampil membaca huruf Jawa. Siswa 

yang kurang benar membaca dipakaikan gelang karet 

sebagai gelang karet sebagai tanda kesalahan. Siswa 

yang terampil membantu teman lain.

e) Guru mengamati aktivitas siswa dalam bermain papan 

pemutar. Permainan papan pemutar berlangsung selama 

± 30 menit. Setelah itu jawaban dari masing-masing 

kelompok dikumpulkan dan dikoreksi ulang oleh guru.

f) Nilai dari membaca huruf ditulis pada lapisan ketiga 

dengan menuliskan nilai jawaban yang benar. Guru 

memberi penghargaan  pada individu dan kelompok 
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terbaik dengan meneliti jumlah kebenaran membaca 

huruf Jawa.

g) Guru memberi penghargaan  pada individu dan 

kelompok terbaik dengan meneliti jumlah kebenaran 

membaca huruf Jawa.

4) Kegiatan akhir (± 15 menit)

a) Untuk pengecekan pemahaman siswa guru memberikan 

soal kuis yang dikerjakan oleh setiap siswa secara 

individual. Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan sebagai 

nilai individual.

b) Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dibahas.

c) Guru memberikan tugas pekerjaan rumah  untuk 

membua kata sederhana dengan huruf Jawa.

Pertemuan Kedua

1) Pra kegiatan (± 2 menit)

a) Salam.

b) Berdoa.

c) Presensi.

2) Kegiatan Awal (± 3 menit)

a) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan akan dicapai oleh siswa.
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b) Guru menginformasikan pendekatan pengalaman 

langsung.

c) Apersepsi: Guru bertanya Jawab tentang huruf Jawa,” 

pertemuan kemarin kalian sudah bermain papan 

pemutar. Apa kalian sudah bisa memainkannya? 

Bagaimana cara memainkanya? Siapa yang berani 

menjelaskannya?”.

3) Kegiatan Inti (± 60 menit)

a) Setelah siswa mengingat huruf-huruf Jawa, guru 

memperkenalkan sandhangan huruf Jawa dengan  

papan pemutar  berupa layar, cecak dan wignyan. Guru 

bersama siswa menyebutkan dan menghafalkan 

sandhangan bersama-sama dengan panduan dari guru 

berupa  papan pemutar dan LCD.

b) Guru membedakan siswa yang terampil membaca, 

sedang dan siswa yang belum terampil.

c) Guru menunjuk siswa yang tertib dan terampil  

membaca huruf jawa berupa kata dengan waktu 

masing-masing anak dua menit untuk membaca lebih 

dahulu.

d) Penilaian keterampilan membaca yaitu dengan siswa 

maju ke depan dengan memutar sesuai arah jarum 

berhenti, siswa membaca huruf Jawa.
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e) Guru menilai proses membaca siswa meliputi aspek 

pelafalan, intonasi, jeda, kelancaran membaca huruf 

Jawa dimulai.

f) Siswa yang sudah maju ke depan dan terampil 

membaca, mengajari teman yang belum maju.

g) Guru memberi penghargaan  pada individu terbaik 

dengan meneliti jumlah kebenaran membaca huruf 

Jawa.

4) Kegiatan akhir (± 5 menit)

a) Untuk pengecekan pemahaman siswa guru memberikan 

soal kuis yang dikerjakan oleh setiap siswa secara 

individual. Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan sebagai 

nilai individual

b) Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dibahas.

c) Guru memberikan tugas pekerjaan rumah  untuk 

membuat kata dengan huruf Jawa.

c. Observasi

1) Melakukan pengamatan keterampilan siswa dalam 

pembelajaran materi huruf Jawa.

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam bermain 

papan pemutar.
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3) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam 

pembelajaran.

4) Pengamat mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal 

sampai akhir.

5) Pada akhir kegiatan peneliti memberikan komentar.

d. Refleksi

Refleksi tersebut meliputi:

1) Mengungkapkan hasil pengamatan mengenai kelebihan dan 

kekurangan mengenai pembelajaran membaca huruf Jawa

dengan menggunakan media papan pemutar.

2) Mengungkapkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

3) Mengungkapkan tindakan yag dilakukan oleh guru selama 

proses belajar mengajar. Hal-hal yang direfleksi tersebut 

tersebut didiskusikan dengan guru kelas.

3. Siklus Ketiga

a. Perencanaan

Sebagai tindak lanjut proses pada siklus II diadakan 

kegiatan ulang. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini 

adalah:

1) Menyusun perbaikan rencana pembelajaran membaca huruf 

Jawa dengan media permainan papan pemutar huruf Jawa.
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2) Mempersiapkan huruf dan kalimat berhuruf Jawa dengan 

permainan papan pemutar huruf Jawa.

3) Menyusun perbaikan instrumen penelitian berupa lembar 

observasi dan pedoman wawancara.

4) Menyusun perbaikan rancangan evaluasi. Pada siklus ini 

terdiri atas dua pertemuan.

5) Setelah dapat membaca huruf Jawa dengan media 

permainan papan pemutar yang terdiri dari huruf dan kata

yang tingkat kesulitannya tergolong mudah dan sedang, 

maka pertemuan pertama siklus III ini disajikan kalimat 

huruf Jawa dengan media permainan papan pemutar huruf 

Jawa dengan tambahan sandhangan.

b. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan pada siklus III berlangsung dua kali 

pertemuan selama 4x 35 menit dengan langkah-langkah:

Pertemuan Pertama

1) Pra kegiatan (± 5 menit)

a) Salam.

b) Berdoa.

c) Presensi.

2) Kegiatan Awal (± 10 menit)

a) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan akan dicapai oleh siswa.
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b) Guru menginformasikan pendekatan pembelajaran 

menggunakan kooperatif

c) Apersepsi: Guru bertanya Jawab tentang huruf Jawa,” 

masih ingatkah kalian huruf Jawa? Ayo kita menyanyi 

lagu huruf Jawa! Masih hafal penulisannya anak-anak? 

masih bu.

d) Guru menjelaskan langkah kegiatan dalam permainan 

papan pemutar.

3) Kegiatan Inti (± 40 menit)

a) Setelah siswa mengingat huruf-huruf Jawa, guru 

memperkenalkan sandhangan huruf Jawa dengan  

papan pemutar  berupa wignyan, cecak dan layar. Guru 

bersama siswa menyebutkan dan menghafalkan  

sandhangan bersama-sama dengan panduan dari guru 

berupa  papan pemutar dan LCD.

b) Guru membagikan permainan papan pemutar kepada 

tiap kelompok yang beranggotakan 4 anak dan setiap 

anak di beri nomor  urut 1-4.

c) Anak yang mendapat urutan nomor 1, memulai 

permainan dengan memutar  permainan papan pemutar  

sampai arah jarum pemutar berhenti. kemudian anak 

bernomor 2 membaca huruf Jawa dan mengambil soal 
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di dalam papan pemutar. Selanjutnya jawaban ditulis 

dalam selembar kertas.

d) Setelah anak nomor 2 sudah menjawab, kemudian 

giliran yang memutar adalah siswa nomor 2 memutar 

arah jarum jam dan yang menjawab anak nomor 3. 

Selanjutnya permainan papan pemutar bergilir sampai 

anak pertama membaca huruf Jawa berupa kalimat.

j) Anak pertama bertugas sebagai korektor dan 

membaantu kesulitan teman lainnya, karena anak 

tersebut sudah terampil membaca huruf Jawa. Siswa 

yang kurang benar membaca dipakaikan gelang karet 

sebagai gelang karet sebagai tanda kesalahan. Siswa 

yang terampil membantu teman lain.

e) Guru mengamati keterampilan siswa dalam bermain 

papan pemutar. Permainan papan pemutar berlangsung 

selama ± 30 menit. Setelah itu jawaban dari masing-

masing kelompok dikumpulkan dan dikoreksi ulang 

oleh guru.

f) Nilai dari membaca huruf ditulis pada lapisan ketiga 

dengan menuliskan nilai jawaban yang benar. Guru 

memberi penghargaan  pada individu dan kelompok 

terbaik dengan meneliti jumlah kebenaran membaca 

huruf Jawa berupa kalimat.
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g) Guru memberi penghargaan  pada individu dan 

kelompok terbaik dengan meneliti jumlah kebenaran 

membaca huruf Jawa berupa kalimat.

4) Kegiatan akhir (± 15 menit)

a) Untuk pengecekan pemahaman siswa guru memberikan 

soal kuis yang dikerjakan oleh setiap siswa secara 

individual. Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan sebagai 

nilai individual.

b) Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dibahas.

c) Guru memberikan tugas pekerjaan rumah  untuk 

membaca kalimat sederhana dengan huruf Jawa.

Pertemuan Kedua

1) Pra kegiatan (± 2 menit)

a) Salam.

b) Berdoa.

c) Presensi.

2) Kegiatan Awal (± 3 menit)

a) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan akan dicapai oleh siswa.

b) Guru menginformasikan pendekatan pengalaman 

langsung.
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c) Apersepsi: Guru bertanya Jawab tentang huruf Jawa,” 

pertemuan kemarin kalian sudah bermain papan 

pemutar. Apa kalian sudah bisa memainkannya? 

Bagaimana cara memainkanya? Siapa yang berani 

menjelaskannya?”.

3) Kegiatan Inti (± 60 menit)

a) Setelah siswa mengingat huruf-huruf Jawa, guru 

memperkenalkan sandhangan huruf Jawa dengan  

papan pemutar  berupa wulu, suku, layar, cecak dan 

wignyan. Guru bersama siswa menyebutkan dan 

menghafalkan sandhangan bersama-sama dengan 

panduan dari guru berupa  papan pemutar dan LCD.

b) Guru membedakan siswa yang terampil membaca, 

sedang dan siswa yang belum terampil.

c) Guru menunjuk siswa yang tertib dan terampil  

membaca huruf jawa berupa kata dengan waktu 

masing-masing anak dua menit untuk membaca lebih 

dahulu.

d) Penilaian keterampilan membaca yaitu dengan siswa 

maju ke depan dengan memutar sesuai arah jarum 

berhenti, siswa membaca huruf Jawa berupa kalimat 

Jawa.
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e) Guru menilai proses membaca siswa meliputi aspek 

pelafalan, intonasi, jeda, kelancaran membaca huruf 

Jawa dimulai.

f) Siswa yang sudah maju ke depan dan terampil 

membaca, mengajari teman yang belum maju.

g) Guru memberi penghargaan  pada individu terbaik 

dengan meneliti jumlah kebenaran membaca huruf 

Jawa berupa kalimat.

4) Kegiatan akhir (± 5 menit)

a) Untuk pengecekan pemahaman siswa guru memberikan 

soal kuis yang dikerjakan oleh setiap siswa secara 

individual. Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan sebagai 

nilai individual

b) Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dibahas.

c) Guru memberikan tugas pekerjaan rumah  untuk 

membuat kalimat sederhana dengan huruf Jawa

c. Observasi

1) Melakukan pengamatan keterampilan siswa dalam 

pembelajaran materi huruf Jawa.

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam bermain 

papan pemutar.
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3) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam 

pembelajaran.

4) Pengamat mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal 

sampai akhir.

5) Pada akhir kegiatan peneliti memberikan komentar.

d. Refleksi

Refleksi tersebut meliputi:

1) Mengungkapan hasil pengamatan mengenai kelebihan dan 

kekurangan mengenai pembelajaran membaca huruf Jawa

dengan menggunakan media papan pemutar huruf.

2) Mengungkapkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

3) Mengungkapkan tindakan yag dilakukan oleh guru selama 

proses belajar mengajar. Hal-hal yang direfleksi 

didiskusikan dengan guru kelas.

C. Subjek Penelitian

Penelitian  tindakan ini dilaksanakan di SD Negeri Kalisegoro 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Subjek penelitian yang diambil 

adalah guru dan siswa kelas IV sebanyak 28 siswa yang terdiri dari 13 

siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan.
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D. Tempat Penelitian

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 

Kalisegoro Gunungpati Semarang, beralamatkan di Jl. Raya Kalisegoro 

di desa Ngijo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Siswa

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang 

diperoleh secara sistematik selama pelaksaan siklus pertama 

sampai siklus kedua, hasil evaluasi dan hasil wawancara guru.

b. Guru

Sumber data berasal dari lembar observasi aktivitas guru 

dalam pembelajaran dengan media papan pemutar.

c. Data dokumen

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes 

sebelum dilakukan tindakan dan catatan belajar siswa.

2. Jenis Data

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif didapatkan dari hasil belajar siswa kelas 

IV SD Negeri Kalisegoro Gunungpati Semarang yang diambil 

dengan cara memberikan tes (uji kompetensi) pada setiap akhir 
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siklus pembelajaran bahasa Jawa tentang membaca huruf Jawa 

melalui media permainan papan pemutar.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif diperoleh dari observasi dengan 

menggunakan lembar pengamatan keterampilan siswa, 

keterampilan guru, dan wawancara serta catatan lapangan dalam 

pembelajaran membaca huruf Jawa dengan media permainan

papan pemutar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah metode observasi, metode tes, dokumentasi dan wawancara.

a. Metode Observasi

Teknik ini digunakan oleh kolaborator untuk 

mengobservasi pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh 

peneliti. Pengamatan dilakukan oleh pengamat (baik orang lain 

atau guru itu sendiri). Kegiatan pengamatan tidak terpisah 

dengan pelaksanaan tindakan karena pengamatan dilakukan  

pada waktu tindakan sedang dilakukan (Hamdani, 2008: 70).

Jadi keduanya berlangsung pada waktu yang sama. Lembar 

pengamatan bersifat terstruktur karena sudah terdapat 

pedoman-pedoman terinci yang berisi langkah-langkah yang 

dilakukan (Trianto, 2011: 61). Observasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk menggambarkan keterampilan guru mengajar, 
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aktivitas dan keterampilan siswa dalam pembelajaran huruf 

Jawa menggunakan  papan pemutar.

b. Metode Tes

Teknik tes digunakan untuk mengetahui tingkat 

keterampilan siswa dalam menceritakan pengalaman yang 

mengesankan kepada orang lain. Aspek-aspek yang dinilai, 

yaitu kelancaran berbicara, ketepatan pilihan kata (diksi), 

struktur kalimat, kelogisan (penalaran), dan kontak mata. Tes 

merupakan alat pengukur data yang berharga dalam penelitian. 

Tes adalah seperangkat rangsangan yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban-

jawaban yang dijadikan penetapan skor angka (Hamdani, 

2008: 77).  Adapun jenis tes yang digunakan dalam penelitian 

adalah tes prestasi belajar, dan tes kecerdasan. Tes hasil belajar 

dipergunakan untuk mengukur tingkat ketuntasan belajar 

siswa, berupa nilai yang diperoleh dari pelaksanaan tes. Tes ini 

terdiri dari tes produk dan tes proses (Trianto, 2008: 71).

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

tingkat pemahaman siswa terhadap apa yang telah dibacanya. 

jenis tes yang digunakan adalah tes tertulis. Hal ini dilakukan 

dengan maksud untuk mengukur tingkat pemahaman siswa 

terhadap apa yang telah dibacanya. Dengan demikian peneliti 
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akan mudah mengetahui keterampilan siswa dalam membaca 

huruf Jawa.

c. Metode Dokumentasi

Berupa dokumen-dokumen baik berupa dokumen primer

maupun sekunder yang menunjang pembelajaran di kelas

(Hamdani, 2008: 71). Metode dokumentasi dalam penelitian 

ini digunakan untuk merekam kegiatan siswa dan guru selama 

proses pembelajaran membaca huruf Jawa.

d. Metode Wawancara

Wawancara pada dasarnya meliputi dua jenis, yaitu 

wawancara yang terstruktur dan tidak tersrtuktur. Wawancara 

terstruktur adalah jenis wawancara yang pertanyaan-

pertanyaan telah disusun runtut. Wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara yang struktur pertanyaan tidak disusun 

secara runtut (Trianto, 2011: 61).

Teknik ini digunakan oleh peneliti dan kolaborator untuk 

mengetahui respon siswa secara langsung dalam berbicara

dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Wawancara 

terutama dilakukan kepada siswa yang menonjol karena 

kelebihan atau kekurangannya. Pelaksanaan wawancara 

dilakukan di luar kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

pedoman wawancara. minat siswa dalam pelajaran bahasa 
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Jawa khususnya membaca huruf Jawa dan kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi, terutama aspek keterampilan membaca huruf 

Jawa.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah:

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif diperoleh dengan cara mencari rata-rata nilai 

hasil belajar (tes), dan nilai ketuntasan belajar dibandingkan dengan 

indikator yang telah ditetapkan.

Pengukuran hasil belajar siswa dilakukan dalam dua tahap yaitu:

a. Tes awal,  yang digunakan untuk mencoba kemampuan siswa 

terhadap konsep yang akan diajarkan dan dilaksanakan sebelum 

kegiatan belajar mengajar berlangsung.

b. Tes akhir, yang digunakan untuk mengukur hasil belajar terhadap 

konsep yang akan diajarkan dan dilaksanakan pada akhir kegiatan 

pembelajaran. Data yang diolah adalah post test, kriteria ketuntasan 

minimal pelajaran bahasa Jawa adalah 65 dalam rentang 0 – 100, 

cara mengolah hasil belajar siswa pada aspek produk (post test) 

yaitu setiap soal skor 10 x banyaknya soal (banyak soal 10) maka 

cara mengolah 10 x 10 = 100.

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan 
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mean atau rerata. Adapun rumus menentukan rerata adalah sebagai 

berikut( Aqib, 2009: 40-41).

Keterangan x: nilai rata-rata

∑X: jumlah semua nilai siswa

∑N: jumlah siswa

Untuk menghitung presentase ketuntasan belajar digunakan 

rumus sebagai berikut:

Analisis ini dilakukan pada saat tahapan refleksi untuk 

digunakan dalam perencanaan selanjutnya. Hasil analisis juga 

dijadikan sebagai bahan refleksi dalam memperbaiki rancangan 

pembelajaran selanjutnya.

Tabel 3.1
Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa Dalam %

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan guru kelas  yang 

disesuaikan  dengan rancangan hasil belajar SD Negeri Kalisegoro 

Tingkat Keberhasilan Arti
>80 %

60 – 79 %
40 – 59 %
20 – 39 %

<20 %

Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

Sangat rendah

P = 
∑

∑ x 100%

= ∑∑
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ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam dua 

kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Ketuntasan Minimal Belajar

Kriteria Ketuntasan Kategori

≥ 60 Tuntas

< 60 Tidak Tuntas

2. Kualitatif

Data kualitatif diperoleh dari menganalisis lembar observasi 

yang telah dilakasanakan pada saat pembelajaran. Hasil perhitungan 

ditelaah dengan tabel kriteria deskriptif persentase yang 

dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup, 

kurang. Skala adalah alat untuk mengukur nilai, sikap, minat dan 

perhatian dan lain-lain. Skala nilai bisa juga menggunakan kategori 

sangat baik, baik, cukup dan kurang atau dengan angka 4, 3, 2, 1. 

Skala penilaian dapat menghasilkan data interval dalam bentuk skor 

nilai melalui jumlah skor yang diperoleh dari instrumen tersebut  

(Sudjana, 2009: 7).

Aktivitas siswa yang diamati digunakan teknik persentase (%), 

yakni banyaknya frekuensi tiap aktivitas dibagi dengan seluruh 

aktivitas dikalikan dengan 100 ( Trianto, 2011: 62 ).

Persentase respon siswa = x 100

Keterangan:
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A= proporsi siswa yang memilih

B = jumlah siswa (reponden)

Tabel  3.3
Rambu-rambu Analisis Hasil Analisis

(Aqib, 2009: 161)

Keterampilan guru meliputi: mengemukakan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan, melakukan 

apersepsi, memotivasi siswa, membimbing siswa dalam kerja 

kelompok, memberi penguatan, menggunakan media secara efektif, 

melaksanakan pembelajaran yang menarik, melakukan evaluasi, 

mengelola waktu, pelaksanaan kegiatan akhir.

Aktivitas siswa dalam membaca huruf Jawa melalui media 

permainan papan pemutar meliputi: kesiapan siswa dalam menerima 

materi pembelajaran, menanggapi apersepsi yang disampaikan guru, 

memperhatikan dan mencatat informasi dari guru mengenai media 

permainan papan pemutar, kerjasama siswa dalam bermain papan 

pemutar, menyimak cara guru dalam membaca huruf jawa melalui 

media permainan papan pemutar, bersemangat mengerjakan tugas 

baik kelompok maupun individu, kemampuan siswa dalam memahami 

Pencapaian Tujuan 
Pembelajaran

Kualifikasi
Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran

85% - 100% Sangat baik (SB) Berhasil
65% - 84% Baik (B) Berhasil
55% - 64% Cukup (C) Tidak berhasil
0% - 54% Kurang (K) Tidak berhasil
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huruf Jawa dan kemampuan siswa dalam menstranslitasikan huruf 

Jawa kedalam bahasa latin, mengkomunikasikan hasil diskusi. 

Keterampilan siswa dalam membaca huruf Jawa meliputi: pelafalan, 

intonasi, jeda dan kelancaran membaca huruf Jawa.

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini, dapat dilihat 

dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa selama 

berlangsungnya proses pembelajaran. Indikator tersebut antara lain 

sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterampilan guru dalam pembelajaran  dengan 

menerapkan media papan pemutar dalam pembelajaran bahasa Jawa  

yang diselenggarakan. Indikator keberhasilan guru dalam 

pembelajaran dilihat dari kemampuan guru menerapkan langkah-

langkah penggunaan media papan pemutar, yang ditandai dengan 

keterampilan siswa minimal baik dalam penilaian lembar observasi.

2. Meningkatkan aktivitas siswa dalam membaca huruf Jawa dengan 

menggunakan media permainan papan pemutar, yang ditandai 

dengan keterampilan siswa minimal baik dalam penilaian lembar 

observasi.

3. Meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca huruf Jawa 

meliputi: aspek pelafalan, intonasi, jeda dan kelancaran membaca

nyaring dengan menggunakan media permainan papan pemutar, 



74

yang ditandai dengan keterampilan siswa minimal baik dalam 

penilaian lembar observasi.

4. Meningkatnya 75% hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

membaca huruf Jawa melalui penggunaan media papan pemutar.



75

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penggunaan media permainan papan pemutar terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan membaca dan aktivitas siswa dalam membaca 

huruf Jawa pada siswa kelas IV SD Negeri Kalisegoro Gunungpati Semarang, 

serta meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar.  dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Jawa khususnya dalam 

membaca huruf Jawa. 

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak tiga siklus dengan masing-

masing siklus dua pertemuan. Setiap pertemuan pertama pada masing-masing 

siklus mengamati keterampilan guru mengajar, aktivitas siswa dalam bermain 

pemutar dan hasil belajar siswa. Pada pertemuan kedua di setiap siklusnya 

mengamati keterampilan guru mengajar, keterampilan membaca siswa dan 

hasil belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan 

mengajar guru dari siklus ke siklus mengalami peningkatan. Pada siklus I 

rata-rata persentase 67, 5%, pada siklus II rata-rata persentase 87, 5% dan 

pada siklus III rata-rata persentasenya adalah 88, 75%. Aktivitas siswa juga 

mengalami peningkatan yaitu pada siklus I rata-rata persentasenya 54, 37%, 

pada siklus II rata-rata persentasenya 64, 29% dan pada siklus III rata-rata 

persentasenya 83, 48%. Perolehan nilai rata-rata dari 28 siswa hasil observasi 

keterampilan siswa membaca huruf Jawa mengalami peningkatan persentase 
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dari siklus I hingga ke siklus II berupa aspek pelafalan, intonasi, jeda dan 

kelancaran. Hasil penelitian menunjukkan keterampilan membaca siswa 

meningkat pada siklus I rata-rata persentasenya adalah 42, 37%, pada siklus II 

rata-rata persentase 51, 12 % dan pada siklus III rata-rata persentasenya 64, 

37%. Aspek pelafalan  pada siklus I pada sebesar 47, 25%, siklus II sebesar 

53, 57% dan siklus III sebesar 65, 18%. Aspek intonasi pada siklus I pada 

sebesar 38, 39%, siklus II sebesar 50, 89% dan siklus III sebesar 66, 96%. 

Aspek jeda pada siklus I pada sebesar 42, 75%, siklus II sebesar 51, 79% dan 

siklus III sebesar 64, 29%. Aspek kelancaran pada siklus I pada sebesar 41, 

07%, siklus II sebesar 48, 21% dan siklus III sebesar 62, 5%. Rata-rata hasil 

nilai membaca huruf Jawa meningkat dari siklus I, II dan III. Pada siklus I 

rata-rata nilai sebesar 59, 47 atau 55, 35%, siklus II rata-rata nilai sebesar 72, 

32 atau 73, 22% dan siklus III rata-rata nilai sebesar 64, 65 atau 67, 86%. 

Pada nilai hasil belajar siswa siklus II ke III mengalami penurunan rata-rata 

nilai dan ketuntasan.  Dalam siklus II soal berupa kata Jawa  sedangkan siklus 

III berupa soal kalimat.  Pada siklus II dan III  keterampilan membaca sudah 

meningkat dibandingkan prasiklus dan siklus I. Artimya, media permainan 

papan pemutar mampu meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa baik 

berupa kata dan kalimat Jawa pada siswa kelas IV.  

Tindakan pembelajaran terdiri dari tiga siklus, masing –masing siklus 

terdiri dari enam jam pelajaran (6 x 35 menit). Siklus pertama pertama 

pertemuan pertama mengamati pelaksanaan aktivitas siswa dalam membaca 

huruf Jawa secara kelompok  dengan media permainan papan pemutar dan 
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siklus pertama pertemuan kedua mengamati keterampilan membaca huruf 

Jawa secara individu dengan media permainan papan pemutar. Selanjutnya, 

siklus kedua pertemuan pertama  juga mengamati pelaksanaan aktivitas siswa 

dalam membaca huruf Jawa secara kelompok dengan media permainan papan 

pemutar dan siklus kedua  pertemuan kedua  juga mengamati keterampilan 

membaca huruf Jawa secara individu dengan media permainan papan 

pemutar.  Demikian juga dengan pelaksanaan siklus ketiga pertemuan 

pertama dan kedua. Pelaksanaan permainan papan pemutar secara kelompok 

diharapkan dapat memotivasi siswa  terampil membaca huruf Jawa.

Peneliti akan menguraikan tentang hasil pengamatan keterampilan 

membaca huruf Jawa dengan media permainan papan pemutar yang berisi 

tentang siklus I, siklus II dan siklus III beserta pembahasannya pada masing-

masing siklus. Berikut ini adalah uraian penelitian yang telah dilakukan.

Peneliti menggunakan acuan rambu-rambu analisis hasil analisis 

sebagai acuan taraf keberhasilan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

keterampilan membaca siswa dan hasil belajar (Aqib, 2009: 161).

Tabel 4.1
Skala Penilaian

Pencapaian 
Tujuan 

Pembelajaran
Kualifikasi

Tingkat Keberhasilan 
Pembelajaran

85% - 100% Sangat baik (SB) Berhasil
65% - 84% Baik (B) Berhasil
55% - 64% Cukup (C) Tidak berhasil
0% - 54% Kurang (K) Tidak berhasil
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1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan Pertama

a. Paparan Hasil Penelitian

1) Deskripsi Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I 

Pertemuan Pertama

Tabel 4.2
Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan Pertama

No Indikator Skor Persentase Kualifikasi

1
Mengemukakan tujuan 
pembelajaran

2 50% Cukup

2 Melakukan apersepsi 3 75% Baik
3 Memotivasi siswa 3 75% Baik

4
Membimbing siswa 
dalam kerja kelompok

2 50% Cukup

5 Memberi penguatan 3 75% Baik

6
Menggunakan media 
secara efektif

2 50% Cukup

7
Melaksanakan 
pembelajaran yang 
menarik

3 75% Baik

8 Melakukan evaluasi 2 50% Cukup
9 Mengelola waktu 2 50% Cukup

10
Melaksanakan 
kegiatan akhir

2 50% Cukup

Jumlah/Persentase 24 60% Cukup

Pada tabel 4.2 hasil pengamatan keterampilan guru 

dapat dilihat pada mengemukakan tujuan pembelajaran  

hanya diberi nilai 2 yaitu mengemukakan tujuan 

pembelajaran tetapi kurang jelas. Selanjutnya dalam 

membimbing siswa dalam  kerja kelompok mendapat nilai 2 

karena dalam membimbing kelompok sudah baik tetapi 

sering emosi. Pengorganisasian siswa dalam kelompok guru 
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hanya melaksanakan perangkingan siswa dan menetapkan 

jumlah anggota. Kemudian menggunakan media secara 

efektif belum terlaksana karena guru hanya menggunakan 

media papan pemutar tanpa jarum jam. Guru kurang memberi 

penjelasan yang jelas dalam melakukan evaluasi kelompok

Dalam mengelola waktu mendapat nilai 2 karena guru 

mengajar melebihi waktu pembelajaran. Saat 

kegiatan akhir, guru memberikan kesimpulan tetapi tergesa

gesa.
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hanya melaksanakan perangkingan siswa dan menetapkan 

jumlah anggota. Kemudian menggunakan media secara 

efektif belum terlaksana karena guru hanya menggunakan 

uru kurang memberi 

am melakukan evaluasi kelompok. 

Dalam mengelola waktu mendapat nilai 2 karena guru 

Saat melakukan 

kesimpulan tetapi tergesa-

Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 

HP SIKLUS I P 1

aspek yang 
diamati
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2) Deskripsi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

Tabel 4.3 
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I

Aspek yang diamati guru terhadap kegiatan siswa:

1. Kesiapan siswa dalam menerima materi pembelajaran.

2. Menanggapi apersepsi yang disampaikan guru.

3. Memperhatikan dan mencatat informasi dari guru mengenai 

media permainan papan pemutar.

4. Kerjasama siswa dalam bermain papan pemutar.

5. Menyimak cara guru dalam membaca huruf jawa melalui 

media permainan papan pemutar.

6. Bersemangat mengerjakan tugas baik kelompok maupun 

individu

7. Kemampuan siswa dalam memahami huruf Jawa dan 

kemampuan siswa dalam mentranslitasikan huruf Jawa ke 

dalam bahasa latin.

No.
Nama 

Kelompok
Aspek yang Diamati

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Semar 3 2 3 3 2 3 2 3
2. Gareng 3 2 2 2 2 2 2 2
3. Petruk 2 2 2 2 2 2 2 2
4. Bagong   2 3 2 2 2 2 2 2
5. Puntodewo 3 2 3 2 2 3 2 2
6. Werkudara 2 2 2 2 2 2 2 2
7. Janaka 2 2 2 2 2 2 2 2

Jumlah 17 15 16 15 14 16 14 15

Persentase
60, 
71

53, 
57

57, 
14

53, 
57

50 57, 
14

50 53, 
57

Rata-rata Persentase 54, 37%
Kategori Cukup (C)
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8. Mengkomunikasikan hasil diskusi.

Pada tabel 4.3 hasil pengamatan aktivitas siswa secara 

kelompok rata-rata aktivitas mencapai 54, 37%, aspek yang 

pertama yaitu kesiapan siswa dalam menerima materi 

pembelajaran 3 dari 7 kelompok mendapatkan nilai skala 3 karena 

rata-rata baik. Dan 4 kelompok lain cukup siap menerima materi 

pembelajaran. Dalam menanggapi apersepsi yang disampaikan 

guru, sebagian besar kelompok menerima dengan cukup. 

Kegiatan siswa dalam memperhatikan dan mencatat informasi 

dari guru mengenai media permainan papan pemutar pada siklus I 

sebagian kelompok menerima dengan baik, meskipun banyak

yang cukup. Kerjasama siswa dalam bermain papan pemutar pada 

siklus I cukup, karena dalam menyimak cara guru dalam 

membaca huruf jawa melalui media permainan papan pemutar 

masih banyak belum yang memahami pelaksanaannya. Saat

mengerjakan tugas secara individu maupun kelompok siswa 

cukup bersemangat. Serta kemampuan siswa dalam membaca 

membaca huruf Jawa dan mentranslitasikan huruf Jawa kedalam 

bahasa latin cukup baik. Secara kelompok siswa sudah cukup 

lancar dalam mengkomunikasikan hasil diskusi.
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Diagram 4.2 
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I

3) Deskripsi Hasil Belajar Siswa Siklus 1 Pertemuan Pertama

Tabel 4.4
Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Jawa  berupa 

Kata Jawa Siklus I Pertemuan Pertama
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No.
NAMA 
SISWA

NILAI Keterangan 
Tuntas/Belum 

tuntas 
Prasiklus Siklus 1 

Pertemuan 
Pertama

1. M 10 5 Belum tuntas
2. D 5 10 Belum tuntas
3. A 10 55 Belum tuntas
4. B 100 100 Tuntas
5. B 40 80 Tuntas
6. C 10 5 Belum tuntas
7. D 30 40 Belum tuntas
8 E 50 35 Belum tuntas
9. E 70 80 Tuntas
10 F 80 100 Tuntas
11. H 30 60 Tuntas
12 I 30 90 Tuntas
13. J 80 100 Tuntas
14. L 70 100 Tuntas
15. N 70 95 Tuntas
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Tabel 4.4
Lanjutan

Mata pelajaran bahasa Jawa siklus I yang sesuai dengan 

tabel 4.4 dapat  diuraikan belajar menjadi bahwa hasil belajar 

siswa pada siklus I mengalami peningkatan dari keadaan pra 

siklus yaitu rata-rata hasil belajar dari 28 siswa adalah 42, 5 dan 

setelah dilakukan tindakan pada siklus I mengalami peningkatan 

hasil  belajar menjadi 58, 57. Hasil belajar siswa pada keadaan 

pra siklus siswa yang belum tuntas 64, 29%, sedangkan pada 

siklus I siswa yang belum tuntas mengalami penurunan yaitu 

50%. Pada prasiklus mencapai nilai ketuntasan hanya 35, 71%,  

sedangkan siswa yang mengalami ketuntasan pada siklus I ada 

No
NAMA 
SISWA

NILAI
Keterangan 

Tuntas/Belum 
TuntasPrasiklus

Siklus I 
Pertemuan 

Pertama
16. N 30 45 Belum tuntas
17. R 20 40 Belum tuntas
18. R 80 100 Tuntas
19. R 10 50 Belum tuntas
20. R 10 65 Tuntas
21 S 40 85 Tuntas
22. T 60 55 Belum tuntas
23 T 50 40 Belum tuntas
24 W 30 15 Belum tuntas
25 W 5 10 Belum tuntas
26. A 60 85 Tuntas
27. A 10 10 Belum tuntas
28. I 100 85 Tuntas

Jumlah 1190 1640

Rata-rata
42, 5 58,57 BT: 50%, 

T: 50%
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peningkatan hasil belajar 14, 29%, dan siswa yang mengalami 

ketuntasan meningkat menjadi 50%.

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa pada awalnya rata-rata 

nilai yang diperoleh siswa sebelum tindakan pada siklus I masih 

rendah. Siswa yang mencapai nilai ketuntasan hanya 35, 71%. 

Setelah dilakukan proses pembelajaran bahasa Jawa dalam materi 

huruf Jawa pada kelas IV dengan media permainan papan 

pemutar ada peningkatan yaitu diperoleh rata-rata nilai pada data 

akhir siklus I adalah 58, 57 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai 

terendah 5. Pada  pelaksanaan siklus I ini ketuntasan belajar siswa 

meningkat yaitu 50%.

Tabel 4.5
Hasil Analisis Tes Siklus I Pertemuan Pertama

No Pencapaian Data Awal Siklus I Pertemuan 
Pertama

1. Rata-rata 42, 5 58, 57
2. Nilai terendah 5 5
3. Nilai tertinggi 100 100
4. Belum tuntas 64, 29% 50%
5. Tuntas 35, 71% 50%
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Diagram 4.3 
Hasil Belajar Siklus I Pertemuan Pertama

b. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran

1) Perencanaan

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I 

pertemuan pertama adalah sebagai berikut:

a) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) materi 

pokok tentang membaca kata berhuruf Jawa yang 

menggunakan sandhangan swara  (wulu, suku dan pepet).

b) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung seperti buku 

paket dan media permainan papan pemutar.

c) Menyusun lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan keterampilan siswa membaca huruf Jawa.

d) Menyusun rencana evaluasi untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa berupa tes.

50 50

0

10

20

30

40

50

60

belum tuntas tuntas 

SIKLUS I P1

SIKLUS I P1



86

2) Pelaksanaan 

Hari/Tanggal :   Rabu, 9 Februari 2011  

Pokok Bahasan : Membaca kata berhuruf Jawa yang 

menggunakan sandhangan swara  (wulu, suku dan pepet).

Kelas/Semester :  IV/II

Waktu :  09.15-10.25 WIB

Uraian Kegiatan

Kegiatan pada pertemuan ini meliputi prakegiatan, 

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir.

a) Prakegiatan

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan 

salam, kemudian siswa bersama-sama berdoa, setelah selesei 

guru melakukan presensi dan menyiapkan media.

b) Kegiatan Awal

Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan akan dicapai oleh siswa. Guru

menginformasikan pendekatan pembelajaran menggunakan

kooperatif. Apersepsi: Guru bertanya Jawab tentang huruf

Jawa,” masih ingatkah kalian huruf Jawa? Ayo kita menyanyi

lagu huruf Jawa! Masih hafal penulisannya anak-anak? Masih

bu. Guru menjelaskan langkah kegiatan dalam permainan 

papan pemutar.
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c) Kegiatan Inti

Setelah siswa mengingat huruf-huruf Jawa, guru 

memperkenalkan sandhangan huruf Jawa dengan  papan 

pemutar  berupa wulu, suku dan pepet. Guru bersama siswa 

menyebutkan dan menghafalkan  sandhangan bersama-sama 

dengan panduan dari guru berupa  papan pemutar dan LCD.  

Guru membagikan permainan papan pemutar kepada tiap 

kelompok yang beranggotakan 4 anak dan setiap anak di beri 

nomor  urut 1-4. Anak yang mendapat urutan nomor 1, 

memulai permainan dengan memutar  permainan papan 

pemutar  sampai arah jarum pemutar berhenti. Kemudian anak 

bernomor 2 membaca huruf Jawa dan mengambil soal di 

dalam papan pemutar. Selanjutnya jawaban ditulis dalam 

selembar kertas. Setelah anak nomor 2 sudah menjawab, 

kemudian giliran yang memutar adalah siswa nomor 2 

memutar arah jarum jam dan yang menjawab anak nomor 3. 

Selanjutnya permainan papan pemutar bergilir sampai anak 

pertama membaca huruf Jawa. Anak pertama bertugas sebagai 

korektor teman lainnya karena anak tersebut sudah terampil 

membaca huruf Jawa. Siswa yang kurang benar membaca 

dipakaikan gelang karet sebagai gelang karet sebagai tanda 

kesalahan. Guru mengamati keterampilan siswa dalam 

bermain papan pemutar. Permainan papan pemutar 
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berlangsung selama ±30 menit. Setelah itu jawaban dari 

masing-masing kelompok dikumpulkan dan dikoreksi ulang 

oleh guru. Nilai dari membaca huruf ditulis pada lapisan ketiga 

dengan menuliskan nilai jawaban yang benar. Guru memberi 

penghargaan  pada individu dan kelompok terbaik dengan 

meneliti jumlah kebenaran membaca huruf Jawa.

d) Kegiatan Akhir

Pengecekan pemahaman siswa dengan memberikan soal 

kuis yang dikerjakan oleh setiap siswa secara individual. Hasil 

pekerjaan siswa dikumpulkan sebagai nilai individual. Guru 

dan siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.  Guru 

memberikan tugas pekerjaan rumah  untuk membuat kalimat 

sederhana dengan huruf Jawa.

c. Refleksi

Refleksi dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran 

yang telah berlangsung pada siklus I pertemuan pertama, refleksi 

dilaksanakan bersama tim kolaborasi. Hasil refleksi sebagai 

pertimbangan dalam memperbaiki siklus berikutnya. Berdasarkan 

deskripsi data siklus I pertemuan pertama, hasil refleksi adalah 

sebagai berikut:

1) Siswa belum memahami cara membaca menggunakan papan 

pemutar karena guru dalam mengemukakan tujuan pembelajaran 
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kurang jelas dan siswa terburu-buru ingin bermain papan 

pemutar.

2) Siswa kurang bekerjasama dalam kelompoknya, dalam bermain 

papan pemutar, sebagian siswa sesuai prosedur permainan tetapi 

ada juga yang belum bisa bermain papan pemutar sesuai prosedur. 

Hal ini dikarenakan siswa kurang memperhatikan penjelasan 

guru.

3) Sebagian  besar siswa belum bisa menghafal huruf Jawa sehingga 

selama bermain papan pemutar belum maksimal dan hanya bisa 

menjawab lima sampai sepuluh kartu soal.

4) Kemampuan guru dalam penguasaan materi sudah baik tetapi 

dalam menggunakan media belum efektif karena teks lagu di 

papan tulis kurang jelas.

5) Guru dalam membimbing siswa  dalam kerja kelompok terlalu 

emosi.

6) Dalam mengevaluasi siswa, guru kurang persiapan karena 

tergesa-gesa dalam menulis soal di papan tulis.

7) Guru mengajar melebihi waktu pembelajaran yang sudah 

ditetapkan.

8) Guru dalam menyimpulkan materi tidak melibatkan siswa dan 

lupa belum memberikan pekerjaan rumah.
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9) Hasil tes menunjukkan bahwa ketuntasan belajar adalah 50%, 

sehingga masih ada 50% siswa yang belum tuntas. Maka 

ketuntasan belajar siswa belum tuntas atau belum tercapai.

d. Revisi

1) Guru dalam mengemukakan tujuan pembelajaran harus jelas agar 

siswa bermain papan pemutar sesuai prosedur. Agar semua 

kelompok bisa bermain papan pemutar, guru menjelaskan cara 

bermain pemutar sebelum membagi kelompok dan beberapa 

siswa  menjelaskan cara permainannya.

2) Guru sebelum memulai pelajaran mengadakan permainan 

kelompok menebak huruf Jawa secara acak agar siswa termotivasi 

menghafalkan huruf Jawa.

3) Guru membuat media yang jelas dan menarik agar siswa 

semangat belajar.

4) Guru harus sabar dan bijaksana dalam membimbing siswa.

5) Dalam mengevaluasi siswa, perlu persiapan kuis individu agar 

siswa jelas dan bisa mengerjakan dengan tenang.

6) Guru mengajar tepat waktu dalam pembelajaran.

7) Guru dalam menyimpulkan materi lebih melibatkan siswa 

8) Dari hasil tes yang dilakukan, siswa belum tuntas dalam 

pembelajaran sehingga guru harus menjelaskan kembali tentang 

materi berhuruf Jawa menggunakan media permainan papan 

pemutar.
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2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan Kedua

a. Paparan Hasil Penelitian

1) Deskripsi Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I 

Pertemuan Kedua

Tabel 4.6
Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan Kedua

No Indikator Skor Persentase Kualifikasi

1

Mengemukakan tujuan 
pembelajaran dan 
kegiatan yang akan 
dilakukan

3 75% Baik

2 Melakukan apersepsi 3 75% Baik
3 Memotivasi siswa 3 75% Baik

4
Membimbing siswa 
dalam kerja kelompok

3 75% Baik

5 Memberi penguatan 4 100% Baik sekali

6
Menggunakan media 
secara efektif

3 75% Baik

7
Melaksanakan 
pembelajaran yang 
menarik

4 100% Baik sekali

8 Melakukan evaluasi 2 50% Cukup
9 Mengelola waktu 2 50% Cukup

10
Melaksanakan kegiatan 
akhir

3 75% Baik

Jumlah/Persentase 30 75% Baik 

Pada tabel 4.6 hasil pengamatan keterampilan guru pada 

siklus I pertemuan kedua sudah lebih baik daripada siklus I 

pertemuan pertama. Nilai 4 sudah terlihat pada siklus I pertemuan 

kedua, dalam memberi penguatan dan melaksanakan 

pembelajaran sudah menarik karena sebagian siswa diberi 

pemantapan penggunaan media papan pemutar. Guru 

mengemukakan tujuan pembelajaran dengan jelas. Saat 



melakukan apersepsi relevan sekaligus juga memotivasi siswa. 

Selanjutnya dalam membimbing siswa dalam  kerja kelompok 

mendapat nilai 3 karena

sabar dan memberi penguatan. Kemudian pengorganisasian siswa 

dalam kelompok guru membantu siswa yang mengalami 

kesulitan. Saat evaluasi guru melakukan dua evaluasi yang pertam 

dengan bantuan pepak basa dan yang kedua tanpa 

basa, sehingga diberi nilai 2 karena evaluasi tidak konsisten dan 

mengakibatkan siswa jenuh, sehingga pengelolaan waktu 

mendapat nilai 2 karena guru mengajar melebihi waktu 

pembelajaran.
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mengakibatkan siswa jenuh, sehingga pengelolaan waktu 
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melakukan apersepsi relevan sekaligus juga memotivasi siswa. 

Selanjutnya dalam membimbing siswa dalam  kerja kelompok 

dalam membimbing kelompok sudah 

sabar dan memberi penguatan. Kemudian pengorganisasian siswa 

dalam kelompok guru membantu siswa yang mengalami 

kesulitan. Saat evaluasi guru melakukan dua evaluasi yang pertam 

dengan bantuan pepak basa dan yang kedua tanpa bantuan pepak 

basa, sehingga diberi nilai 2 karena evaluasi tidak konsisten dan 

mengakibatkan siswa jenuh, sehingga pengelolaan waktu 

mendapat nilai 2 karena guru mengajar melebihi waktu 

s I Pertemuan Kedua

HP SIKLUS I P2

aspek yang 
diamati
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2) Deskripsi Hasil Keterampilan Siswa Membaca Berhuruf 

Jawa Siklus I 

Hasil keterampilan membaca berhuruf Jawa berupa kata 

Jawa dengan menggunakan media permainan papan pemutar 

berbahasa Jawa siklus I diperoleh dari skor masing-masing aspek, 

yaitu intonasi, pelafalan, jeda dan kelancaran membaca nyaring. 

Rata-rata perolehan skor tiap aspek pada siklus I pertemuan 

pertama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Hasil Pengamatan Keterampilan Membaca  Siklus I 

Menggunakan Media Permainan Papan Pemutar

No Aspek Penilaian
Skor Rata-
Rata (%)

Kualifikasi

1. Pelafalan 47, 25 Kurang (K)
2. Intonasi 38, 39 Kurang (K)
3. Jeda 42, 75 Kurang (K)
4. kelancaran 41, 07 Kurang (K)

Rata-rata keterampilan membaca 42, 37 Kurang (K)

Pada tabel 4.7 jumlah dari rata-rata aspek pelafalan, 

intonasi, jeda, dan kelancaran membaca nyaring seluruhnya 

sebesar 42, 37%. Jumlah itu diperoleh dari skor tiap-tiap aspek 

keterampilan membaca nyaring siswa, yaitu aspek intonasi, 

pelafalan, jeda, dan kelancaran membaca nyaring. Di bawah ini 

diuraikan hasil  perolehan skor tiap-tiap aspek keterampilan 

membaca.
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a) Aspek Pelafalan

Skor aspek pelafalan kata berdasarkan ketepatan 

pengucapan, baik berupa vokal maupun konsonan yang 

digunakan siswa dalam membaca. Hasil untuk aspek 

pelafalan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Aspek Pelafalan

Aspek pelafalan siklus I skor rata-rata sebesar 47, 

25%. Tidak ada siswa yang memperoleh nilai 4. Sebanyak 8

siswa atau 28, 57 % memperoleh skor 3 , 9 siswa atau 32, 

14% memperoleh skor 2, 11 siswa atau 39, 29% memperoleh 

skor 1. Kesalahan pada aspek pelafalan kata yang dilakukan 

siswa sebagai berikut.

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 
Skor

Persentase 
(%)

1. Sangat baik 4 - - -
2. Baik 3 8 24 28, 57
3. Cukup 2 9 18 32, 14
4. Kurang 1 11 11 39, 29

Jumlah 28 53 100

Skor Rata-rata (%)
x=53: 28 =1,89 (kategori cukup)

47, 25%
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Tabel 4.9
Contoh Kesalahan Pelafalan

No Kata jawa
Pelafalan Membaca
Salah Benar

1.
  aibu   

hibu ibu

2. 
  jw  

  Jadha jawa

3.
pd

pada padha

4.
sin/   

didar sinar

5.
nn= 

dadang nanang

6.
mc

  gaca maca

b) Aspek Intonasi

Hasil aspek intonasi siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut.

Tabel 4.10
Aspek Intonasi

Aspek intonasi siklus I skor rata-rata sebesar 38, 

39%. Tidak ada siswa yang memperoleh nilai 4. Sebanyak 2 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 
Skor

Persentase (%)

1. Sangat baik 4 - - -
2. Baik 3 2 6 10, 71
3. Cukup 2 11 22 39, 29
4. Kurang 1 15 15 53, 57

Jumlah 28 43 100

Skor Rata-rata (%)
x= 43: 28 = 1, 54 (kategori cukup)

38, 39%
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siswa atau 10, 71 % memperoleh skor 3 , 11 siswa atau 39, 

29% memperoleh skor 2, 15 siswa atau 53, 57% memperoleh 

skor 1. Aspek intonasi membaca kata Jawa yang dinilai 

hanya keras atau tidaknya membaca. Kesalahan dalam aspek 

intonasi dapat dilihat pada tinggi rendahnya suara pada saat 

siswa melafalkan kata yang diakhiri tanda titik.

Kesalahan yang dilakukan pada aspek jeda sebagai berikut.

jwtezh.

Salah: Jawa tengah.......... (dibaca ragu-ragu, kurang jelas dan

kurang keras)

Benar: Jawa tengah. (dibaca dengan keras sesuai intonasi)

c) Aspek Jeda

Skor aspek jeda berdasarkan tanda pemenggalan kata 

saat siswa membaca. Hasil aspek jeda dapat dilihat pada tabel 

berikut.

Tabel 4.11
Aspek Jeda

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 
Skor

Persentase 
(%)

1. Sangat baik 4 - - -
2. Baik 3 7 21 28
3. Cukup 2 6 12 21, 43
4. Kurang 1 15 15 53, 57

Jumlah 28 48 100

Skor Rata-rata (%)
x= 48: 28 = 1, 71 (kategori cukup)

42, 75%
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Pada tabel 4.11 dapat diketahui skor rata-rata kelas 

pada aspek jeda yaitu 42, 75%. Berdasarkan observasi, siswa 

dalam membaca masih kurang memperhatikan pemenggalan 

kata. Sehingga pada saat membaca sering terjadi kesalahan 

dalam membaca, masih terdapat jeda yang terlalu lama, 

bahkan ada juga siswa yang membacanya terlalu cepat dan 

tidak memperhatikan tanda baca yang terdapat pada kata. 

Kesalahan yang dilakukan siswa pada aspek jeda seperti 

berikut. 

Tabel 4.12
Contoh Kesalahan Aspek Jeda

d) Aspek Kelancaran

Skor aspek kelancaran membaca nyaring berdasarkan 

lancar dan tidaknya siswa dalam membaca nyaring. Hasil 

aspek kelancaran membaca nyaring dapat dilihat pada tabel 

berikut.

No Kata jawa
Intonasi Membaca

Salah Benar
1.

jwtezh
Jawate ngah Jawa tengah

2. 
aiauputih

Hiupu tih Hiu putih

3.
w/nab=

War na bang Warna abang
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Tabel 4.13
Aspek Kelancaran

Pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa aspek kelancaran 

membaca nyaring siswa pada siklus I memperoleh skor rata-

rata 41, 07%. Pada pembelajaran siklus I dengan 

menggunakan media permainan papan pemutar siswa lebih 

lancar dalam membaca daripada pada saat pembelajaran 

prasiklus. Akan tetapi, siswa masih ada yang mengalami 

kesulitan dalam membacanya yaitu kurang lancar dan masih 

tersendat-sendat.  Kesalahan pada aspek kelancaran membaca 

nyaring dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14
Contoh Kesalahan Aspek Kelancaran

No Kata jawa
Kelancaran  Membaca
Salah Benar

1.
aibu  . 

I-i-bu I-bu.

2. 
jw   .

  Ja-ja-wa Ja-wa.

No
Kategori Skor

Frekuensi
Bobot Skor

Persentase 
(%)

1. Sangat baik 4 - - -
2. Baik 3 2 6 7, 14
3. Cukup 2 12 24 42, 86
4. Kurang 1 14 14 50

Jumlah 28 46 100

Skor Rata-rata (%)
x= 48: 28 = 1, 64 (kategori cukup)

41, 07%
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Diagram 4.5 
Hasil Pengamatan Keterampilan Membaca Huruf Jawa Siklus I

3) Deskripsi Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan Kedua

Tabel 4.15
Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Jawa Siklus I 

Pertemuan Kedua
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No.
NAMA 
SISWA

NILAI Keterangan 
Tuntas/Belum 

Tuntas
Siklus I 

Pertemuan 
Pertama

Siklus I 
Pertemuan 

Kedua
1. M 5 5 Belum tuntas
2. D 10 15 Belum tuntas
3. A 55 55 Belum tuntas
4. B 100 90 Tuntas 
5. B 80 80 Tuntas 
6. C 5 10 Belum tuntas
7. D 40 70 Tuntas 
8 E 35 60 Tuntas 
9. E 80 70 Tuntas 
10 F 100 80 Tuntas 
11. H 60 60 Tuntas 
12 I 90 80 Tuntas 
13. J 100 100 Tuntas 
14. L 100 100 Tuntas 
15. N 95 100 Tuntas 
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Tabel 4.15
Lanjutan

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Jawa siklus I 

pertemuan kedua yang sesuai dengan tabel 4.15, dapat  diuraikan 

bahwa hasil belajar siswa pada siklus I  pertemuan kedua 

mengalami peningkatan dari siklus  I pertemuan pertama yaitu 

rata-rata hasil belajar dari 28 siswa adalah 58, 57 .

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Jawa pada 

siklus I pertemuan kedua yang sesuai dengan tabel di atas, dapat 

diuraikan bahwa hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan 

pertama yaitu rata-rata hasil belajar dari 28 siswa adalah 50, 

setelah dilakukan tindakan pada siklus I pertemuan kedua 

No.
NAMA 
SISWA

NILAI Keterangan 
Tuntas/Belum 

Tuntas
Siklus I 

Pertemuan 
Pertama

Siklus I 
Pertemuan 

Kedua
16. N 45 45 Belum tuntas
17. R 40 40 Belum tuntas
18. R 100 100 Tuntas 
19. R 50 70 Tuntas 
20. R 65 50 Belum tuntas
21 S 85 80 Tuntas 
22. T 55 70 Tuntas 
23 T 40 20 Belum tuntas
24 W 15 20 Belum tuntas
25 W 10 20 Belum tuntas
26. A 85 80 Tuntas 
27. A 10 20 Belum tuntas
28. I 85 100 Tuntas 

Jumlah 1640 1690
Rata-rata 58,57 60,36 BT: 39, 3%,

T: 60,7%
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mengalami peningkatan hasil  belajar menjadi 60,36. Hasil belajar 

siswa pada siklus  I pertemuan pertama siswa yang belum tuntas 

50%, sedangkan pada siklus I pertemuan kedua siswa yang belum 

tuntas mengalami penurunan yaitu 39, 3%. Pada siklus  I 

pertemuan pertama mencapai nilai ketuntasan hanya 50%,  

sedangkan siswa yang mengalami ketuntasan pada siklus I 

pertemuan kedua ada peningkatan hasil belajar 15, 7%, dan siswa 

yang mengalami ketuntasan meningkat menjadi 60,7%

Pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa pada awalnya rata-rata 

nilai yang diperoleh siswa sebelum tindakan pada siklus I 

pertemuan kedua masih rendah. Setelah dilakukan proses 

pembelajaran bahasa Jawa dalam materi huruf Jawa pada kelas IV 

dengan media permainan papan pemutar ada peningkatan yaitu 

diperoleh rata-rata nilai pada data akhir siklus I pertemuan kedua 

adalah 60, 36 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 5. pada  

pelaksanaan siklus I ini ketuntasan belajar siswa meningkat yaitu 

60,7%.
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Diagram 4.6
Hasil Belajar Siklus I Pertemuan kedua

Tabel 4.16
Hasil Analisis Tes Siklus I Pertemuan Kedua

No Pencapaian Prasiklus
Siklus I 

Pertemuan 
Pertama

Siklus I 
Pertemuan 

Kedua
1. Rata-rata 42, 5 58, 57 60, 36
2. Nilai terendah 5 5 5
3. Nilai tertinggi 100 100 100
4. Belum tuntas 64, 29% 50% 39, 3%
5. Tuntas 35, 71% 50% 60, 7%
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b. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran

1) Perencanaan

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I

pertemuan kedua adalah sebagai berikut:

a) Membuat  revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

materi pokok tentang membaca kata berhuruf Jawa yang 

menggunakan sandhangan swara  (wulu, suku dan pepet).

b) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung seperti buku 

paket dan media permainan papan pemutar.

c) Menyusun lembar pengamatan keterampilan siswa membaca 

huruf Jawa, aktivitas siswa dan keterampilan guru.

d) Menyusun rencana evaluasi untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa berupa tes.

2) Pelaksanaan 

Hari/Tanggal :    Sabtu, 12 Februari 2011  

Pokok Bahasan : Membaca kata berhuruf Jawa yang 

menggunakan sandhangan swara  (wulu, suku dan pepet).

Kelas/Semester :  IV/II

Waktu :  11.20-12.30 WIB

Uraian Kegiatan

Kegiatan pada pertemuan ini meliputi prakegiatan, kegiatan 

awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir.
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a) Prakegiatan

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan 

salam, kemudian siswa bersama-sama berdoa, setelah selesei 

guru melakukan presensi dan menyiapkan media.

b) Kegiatan Awal

Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan akan dicapai oleh siswa. Guru 

menginformasikan pendekatan pengalaman langsung.

Apersepsi: Guru bertanya Jawab tentang huruf Jawa,” 

pertemuan kemarin kalian sudah bermain papan pemutar. Apa 

kalian sudah bisa memainkannya? Bagaimana cara 

memainkanya? Siapa yang berani menjelaskannya?”.

c) Kegiatan Inti

Setelah siswa mengingat huruf-huruf Jawa, guru 

memperkenalkan sandhangan huruf Jawa dengan  papan 

pemutar  berupa wulu, suku dan pepet. Guru bersama siswa 

menyebutkan dan menghafalkan  sandhangan bersama-sama 

dengan panduan dari guru berupa  papan pemutar dan LCD.  

Guru membagikan  tujuh kelompok bermain papan pemutar. 

Guru membagikan nomor dari 1 sampai 28 dengan acak. Guru 

menunjuk siswa secara acak untuk membaca huruf jawa 

berupa kata dengan waktu masing-masing anak dua menit. 

Penilaian keterampilan membaca yaitu dengan siswa maju ke 
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depan dengan memutar sesuai arah jarum berhenti. Siswa 

membaca huruf Jawa. Guru menilai proses membaca siswa 

meliputi aspek kelafalan, intonasi, jeda dan kelancaran, 

membaca huruf Jawa dimulai. Guru memberi penghargaan  

pada individu terbaik dengan meneliti jumlah kebenaran 

membaca huruf Jawa.

d) Kegiatan Akhir

Pada pengecekan pemahaman siswa guru memberikan 

soal kuis yang dikerjakan oleh setiap siswa secara individual. 

Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan sebagai nilai individual. 

Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.  

Guru memberikan tugas pekerjaan rumah  untuk membuat 

kalimat sederhana dengan huruf Jawa.

c. Refleksi

Refleksi dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran 

yang telah berlangsung pada siklus I pertemuan kedua, refleksi 

dilaksanakan bersama tim kolaborasi. Hasil refleksi sebagai 

pertimbangan dalam memperbaiki siklus berikutnya. Berdasarkan 

deskripsi data siklus I pertemuan kedua, hasil refleksi adalah sebagai 

berikut:

1) Siswa sudah memahami cara membaca menggunakan papan 

pemutar karena guru dalam mengemukakan tujuan pembelajaran  

jelas.
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2) Siswa sudah bekerjasama dalam kelompoknya, dalam bermain 

papan pemutar, sebagian besar siswa sesuai prosedur permainan.

3) Dalam tes individu, 40% belum bisa menghafal huruf Jawa 

sehingga selama bermain papan pemutar belum maksimal dan 

hanya bisa menjawab lima sampai sepuluh kartu soal.

4) Kemampuan guru dalam penguasaan materi sudah baik tetapi 

dalam menggunakan media belum efektif karena teks lagu di 

papan tulis kurang jelas.

5) Guru dalam membimbing siswa  dalam kerja kelompok sabar 

tetapi karena tes lisan maju satu per satu siswa menjadi jenuh dan 

kurang mengkondisikan kelas.

6) Dalam mengevaluasi siswa, guru sudah mempersiapkan soal 

sesuai materi.

7) Guru mengajar melebihi waktu pembelajaran yang sudah 

ditetapkan karena terhamabat dengan siswa yang ramai.

8) Guru dalam menyimpulkan materi sudah melibatkan siswa.

9) Hasil tes menunjukkan bahwa ketuntasan belajar adalah 60, 7%, 

sehingga masih ada 39, 3% siswa yang belum tuntas.  Maka 

ketuntasan belajar siswa belum tuntas atau belum tercapai.

d. Revisi

1) Memperbaiki cara membimbing siswa dalam bermain papan 

pemutar yaitu dengan memilih siswa secara langsung dalam maju 

membaca kata berhuruf Jawa.
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2) Dalam mengadakan evaluasi guru memberikan peraturan baru 

bahwa siswa yang sudah selesei segera istirahat. 

3) Guru sebelum memulai pelajaran mengadakan permainan 

kelompok menebak huruf Jawa secara acak agar siswa termotivasi 

menghafalkan huruf Jawa.

4) Guru mengelola waktu siswa yang membaca huruf Jawa dengan 

bantuan stopwatch agar lebih akurat.

5) Guru membuat media yang jelas dan menarik agar siswa 

semangat belajar yaitu dengan memberi penghargaan kepada 

siswa yang tertib.

6) Dari hasi tes yang dilakukan, siswa belum tuntas dalam 

pembelajaran sehingga guru harus menjelaskan kembali tentang 

materi berhuruf Jawa menggunakan media permainan papan 

pemutar.
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3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan Pertama

a. Paparan Hasil Penelitian

1) Deskripsi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II 

Pertemuan Pertama

Tabel 4.17
Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 

Pertama

No Indikator Skor Persentase Kualifikasi

1 Mengemukakan tujuan 
pembelajaran dan kegiatan 
yang akan dilakukan

3 75% Cukup 

2 Melakukan apersepsi 4 100% Sangat baik 
3 Memotivasi siswa 4 100% Sangat baik 
4 Membimbing siswa dalam 

kerja kelompok
3 75% Baik 

5 Memberi penguatan 4 100% Sangat baik 
6 Menggunakan media secara 

efektif
4 100% Sangat baik 

7 Melaksanakan pembelajaran 
yang menarik

4 100% Sangat baik 

8 Melakukan evaluasi 3 75% Baik 
9 Mengelola waktu 3 75% Cukup 
10 Melaksanakan kegiatan 

akhir
3 75% Baik 

Jumlah/Persentase 35 87, 5% Sangat baik 

Tabel keterampilan guru pada siklus II pertemuan pertama 

aktivitas guru sudah lebih baik daripada siklus I pertemuan kedua. 

5 indikator mencapai nilai 4 karena dalam permbelajaran 

mengemukakan tujuan pembelajaran dengan jelas dan menarik. 

Dalam melakukan apersepsi relevan sekaligus juga memotivasi 

siswa. Selanjutnya dalam membimbing siswa dalam  kerja 
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kelompok mendapat nilai 3 karena dalam membimbing kelompok 

sudah sabar dan memberi penguatan. Kemudian pengorganisasian 

siswa dalam kelompok guru membantu siswa yang mengalami 

kesulitan. Saat evaluasi guru melakukan evaluasi proses dan  

relevan. Pengelolan waktu mendapat nilai 3 karena guru mengajar 

tepat waktu  dalam pembelajaran.

Diagram 4.7 
Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 

Pertama
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2) Deskripsi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

Pertemuan Pertama

Tabel 4.18
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II

No.
Nama 

Kelompok
Aspek yang Diamati

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Semar 3 3 3 3 3 3 3 2
2. Gareng 3 3 3 2 3 3 3 3
3. Petruk 3 4 2 3 2 3 2 2
4. Bagong   3 3 2 3 3 3 2 3
5. Puntodewo 3 2 3 3 3 2 3 3
6. Werkudara 3 2 2 3 2 3 3 2
7. Janaka 3 2 2 2 3 2 2 2

Jumlah 21 19 17 19 19 19 18 17

Persentase
75 67, 

86
60, 
71

67, 
86

67, 
86

67, 
86

64, 
29

60, 
71

Rata-rata Persentase 66, 52%
Kategori Baik  (B)

Aspek yang diamati guru terhadap kegiatan siswa.

1. Kesiapan siswa dalam menerima materi pembelajaran.

2. Menanggapi apersepsi yang disampaikan guru.

3. Memperhatikan dan mencatat informasi dari guru mengenai 

media permainan papan pemutar.

4. Kerjasama siswa dalam bermain papan pemutar.

5. Menyimak cara guru dalam membaca huruf jawa melalui 

media permainan papan pemutar.

6. Bersemangat mengerjakan tugas baik kelompok maupun 

individu
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7. Kemampuan siswa dalam memahami huruf Jawa dan 

kemampuan siswa dalam menstranslitasikan huruf Jawa 

kedalam bahasa latin.

8. Mengkomunikasikan hasil diskusi.

Tabel hasil pengamatan aktivitas siswa  siklus II secara 

kelompok dapat dilihat perbedaannya, rata-rata aktivitas 

meningkat yaitu  pada siklus I rata-rata aktivitas 54, 37% menjadi 

64, 29%. Pada aspek yang pertama yaitu kesiapan siswa dalam 

menerima materi pembelajaran dari 7 kelompok mendapatkan 

nilai skala 3 karena sudah baik menerima materi pembelajaran. 

Dalam menanggapi apersepsi yang disampaikan guru, sebagian 

besar kelompok menerima dengan sangat baik. Kegiatan siswa 

dalam memperhatikan dan mencatat informasi dari guru 

mengenai media permainan papan pemutar pada siklus II 

sebagian kelompok menerima dengan baik, kerjasama siswa 

dalam bermain papan pemutar pada siklus II baik, karena dalam 

menyimak cara guru dalam membaca huruf jawa melalui media 

permainan papan pemutar sudah  memahami pelaksanaannya. 

Saat mengerjakan tugas secara individu maupun kelompok siswa 

sangat antusias bersemangat. Serta kemampuan siswa dalam 

membaca membaca aksara jawa dan menstranslitasikan huruf 

Jawa ke dalam bahasa latin  baik. Secara kelompok siswa lancar 

dalam mengkomunikasikan hasil diskusi.
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Diagram 4.8
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II

3) Deskripsi Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan Pertama

Tabel 4.19
Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Jawa Siklus II 

Pertemuan Pertama
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No.
NAMA 
SISWA

NILAI
Keterangan 

Tuntas/Belum 
tuntas

Siklus 1 
pertemuan 

pertama

Siklus 1 
pertemuan 

kedua

Siklus 2 
pertemuan 

pertama
1. M 5 5 5 Belum tuntas
2. D 10 15 5 Belum tuntas
3. A 55 55 15 Belum tuntas
4. B 100 90 100 Tuntas 
5. B 80 80 75 Tuntas 
6. C 5 10 5 Belum tuntas
7. D 40 70 45 Belum tuntas
8 E 35 60 65 Tuntas 
9. E 80 70 100 Tuntas 
10 F 100 80 100 Tuntas 
11. H 60 60 95 Tuntas 
12 I 90 80 95 Tuntas 
13. J 100 100 100 Tuntas 
14. L 100 100 95 Tuntas 
15. N 95 100 95 Tuntas 
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Tabel 4.19
Lanjutan

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Jawa siklus

II pertemuan pertama sesuai dengan tabel 4.19, dapat  diuraikan  

hasil belajar siswa pada siklus II  pertemuan pertama mengalami

peningkatan dari siklus  I pertemuan pertama dan siklus I 

pertemuan kedua yaitu rata-rata hasil belajar dari 28 siswa adalah 

58, 57 dan 60, 36. Setelah dilakukan tindakan pada siklus II 

pertemuan pertama mengalami peningkatan hasil  belajar menjadi 

65, 54. Hasil belajar siswa pada siklus  I pertemuan pertama siswa 

yang belum tuntas 50%, selanjutnya siklus I pertemuan kedua 

yang belum tuntas mengalami penurunan yaitu 39, 3% dan setelah 

No.
NAMA 
SISWA

NILAI
Keterangan 

Tuntas/Belum 
tuntas

Siklus 1 
pertemuan 

pertama

Siklus 1 
pertemuan 

kedua

Siklus 2
pertemuan 

pertama
16. N 45 45 70 Tuntas 
17. R 40 40 95 Tuntas 
18. R 100 100 100 Tuntas 
19. R 50 70 90 Tuntas 
20. R 65 50 5 Belum tuntas
21 S 85 80 90 Tuntas 
22. T 55 70 80 Tuntas 
23 T 40 20 35 Belum tuntas
24 W 15 20 50 Belum tuntas
25 W 10 20 10 Belum tuntas
26. A 85 80 90 Tuntas 
27. A 10 20 25 Belum tuntas
28. I 85 100 100 Tuntas 

Jumlah
1640 1690 1835

Rata-rata
58,57 60,36 65,54 BT: 35, 71%, 

T: 64, 29%
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dilakukan tindakan pada siklus II pertemuan pertama siswa yang 

belum tuntas mengalami penurunan yaitu 35, 71%. Kemudian 

pada siklus I pertemuan pertama mencapai nilai ketuntasan hanya 

50%, pada siklus I pertemuan kedua meningkat menjadi 60,7% 

dan pada siklus II pertemuan pertama meningkat menjadi 64, 

29%.

Tabel 4.19 dapat dilihat bahwa pada awalnya rata-rata nilai 

yang diperoleh siswa sebelum tindakan pada siklus II kedua 

pertemuan  masih rendah. Setelah dilakukan proses pembelajaran 

bahasa Jawa dalam materi huruf Jawa pada kelas IV dengan 

media permainan papan pemutar ada peningkatan yaitu diperoleh 

rata-rata nilai pada data akhir siklus II pertemuan pertama adalah 

65,54 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 5. pada  

pelaksanaan siklus II ini ketuntasan belajar siswa meningkat yaitu 

64, 29%.

Diagram 4.9 
Hasil Belajar Siklus II Pertemuan Pertama
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Tabel 4.20
Hasil Analisis Tes Siklus II Pertemuan Pertama

No Pencapaian Prasiklus
Siklus I 

petemuan 
pertama

Siklus I 
petemuan 

kedua

Siklus II 
petemuan 
pertama

1. Rata-rata 42, 5 58, 57 60, 36 65, 54
2. Nilai 

terendah
5 5 5 5

3. Nilai 
tertinggi

100 100 100 100

4. Belum 
tuntas

64, 29% 50% 39, 3% 35, 71%

5. Tuntas 35, 71% 50% 60, 7 % 64, 29%

b. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran

1) Perencanaan

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II 

pertemuan pertama adalah sebagai berikut:

a) Membuat  revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

materi pokok tentang membaca kata berhuruf Jawa yang 

menggunakan sandhangan paten (layar, wignyan dan 

pangkon).

b) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung seperti buku 

paket dan media permainan papan pemutar.

c) Menyusun lembar pengamatan keterampilan siswa membaca 

huruf Jawa, aktivitas siswa dan keterampilan guru.

d) Menyusun rencana evaluasi untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa berupa tes.
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2) Pelaksanaan 

Hari/Tanggal :    Rabu, 16 Februari 2011  

Pokok Bahasan : Membaca kata berhuruf Jawa yang 

menggunakan sandhangan paten (layar, wignyan dan pangkon).

Kelas/Semester :  IV/II

Waktu :  07.15-09.00 WIB

Uraian Kegiatan

Kegiatan pada pertemuan ini meliputi prakegiatan, 

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir.

a) Prakegiatan

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan 

salam, kemudian siswa bersama-sama berdoa, setelah selesei 

guru melakukan presensi dan menyiapkan media.

b) Kegiatan Awal

Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan akan dicapai oleh siswa. Guru 

menginformasikan pendekatan pengalaman langsung.

Apersepsi: Guru bertanya Jawab tentang huruf Jawa,” 

pertemuan kemarin kalian sudah bermain papan pemutar. Apa 

kalian sudah bisa memainkannya? Bagaimana cara 

memainkanya? Siapa yang berani menjelaskannya?.”
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c) Kegiatan Inti

Setelah siswa mengingat huruf-huruf Jawa, guru 

memperkenalkan sandhangan huruf Jawa dengan  papan 

pemutar  (layar, wignyan dan pangkon). Guru bersama siswa 

menyebutkan dan menghafalkan  sandhangan bersama-sama 

dengan panduan dari guru berupa  papan pemutar dan LCD.  

Guru membagikan  tujuh kelompok bermain papan pemutar. 

Guru membagikan nomor dari 1 sampai 28 dengan acak. Guru 

menunjuk siswa secara acak untuk membaca huruf jawa 

berupa kata dengan waktu masing-masing anak dua menit. 

Penilaian keterampilan membaca yaitu dengan siswa maju ke 

depan dengan memutar sesuai arah jarum berhenti. Siswa 

membaca huruf Jawa. Guru menilai proses membaca siswa 

meliputi aspek kelafalan, intonasi, jeda dan kelancaran, 

membaca huruf Jawa dimulai. Guru memberi penghargaan  

pada individu terbaik dengan meneliti jumlah kebenaran 

membaca huruf Jawa.

d) Kegiatan Akhir

Untuk pengecekan pemahaman siswa guru memberikan 

soal kuis yang dikerjakan oleh setiap siswa secara individual. 

Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan sebagai nilai individual. 

Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.  
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Guru memberikan tugas pekerjaan rumah  untuk membuat 

kalimat sederhana dengan huruf Jawa.

c. Refleksi

Refleksi dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran 

yang telah berlangsung pada siklus II pertemuan pertama, refleksi 

dilaksanakan bersama tim kolaborasi. Hasil refleksi sebagai

pertimbangan dalam memperbaiki siklus berikutnya. Berdasarkan 

deskripsi data siklus II pertemuan pertama, hasil refleksi adalah 

sebagai berikut:

1) Siswa sudah memahami cara membaca menggunakan papan 

pemutar karena guru dalam mengemukakan tujuan pembelajaran  

jelas.

2) Siswa sudah bekerjasama dalam kelompoknya, dalam bermain 

papan pemutar, sebagian besar siswa sesuai prosedur permainan.

3) Dalam tes individu 35, 71% belum bisa menghafal huruf Jawa 

sehingga selama bermain papan pemutar agak maksimal dalam 

menjawab dengan membaca huruf Jawa, masing-masing 

kelompok bisa menjawab 25-36 soal kartu.

4) Kemampuan guru dalam penguasaan materi sudah baik karena 

menggunakan LCD dan mengganti lagu huruf Jawa sebagai 

apersepsi.

5) Dalam mengevaluasi siswa, guru sudah mempersiapkan soal 

sesuai materi.
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6) Guru mengajar dengan tepat waktu sesuai pembelajaran yang 

sudah ditetapkan karena terhamabat dengan siswa yang ramai..

7) Guru dalam menyimpulkan materi sudah melibatkan siswa.

8) Hasil tes menunjukkan bahwa ketuntasan belajar adalah 64, 29%, 

sehingga masih ada 35, 71% siswa yang belum tuntas.  Maka 

ketuntasan belajar siswa belum tuntas atau belum tercapai.

d. Revisi

1) Memperbaiki cara membimbing siswa dalam bermain papan 

pemutar yaitu dengan mengawasi dan membantu siswa yang 

kesulitan dalam bermain kelompok.

2) Dalam mengadakan evaluasi guru memberikan peraturan baru 

bahwa siswa yang sudah selesei segera istirahat. 

3) Guru sebelum memulai pelajaran mengadakan permainan tebak-

tebakan huruf Jawa secara acak agar siswa termotivasi 

menghafalkan huruf Jawa.

4) Guru membuat media yang jelas dan menarik agar siswa 

semangat belajar yaitu dengan memberi penghargaan kepada 

siswa yang tertib.

5) Dari hasil tes yang dilakukan, siswa belum tuntas dalam 

pembelajaran sehingga guru harus menjelaskan kembali tentang 

materi berhuruf Jawa menggunakan media permainan papan 

pemutar.
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4. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan Kedua

a. Paparan Hasil Penelitian

1) Deskripsi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II 

Pertemuan Kedua

Tabel 4.21
Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 

Kedua

No Indikator Skor Persentase Kualifikasi

1 Mengemukakan tujuan 
pembelajaran dan 
kegiatan yang akan 
dilakukan

3 75% Baik 

2 Melakukan apersepsi 4 100% Sangat baik  
3 Memotivasi siswa 4 100% Sangat baik  
4 Membimbing siswa 

dalam kerja kelompok  
maupun individu

3 75% Baik 

5 Memberi penguatan 4 100% Sangat baik  
6 Menggunakan media 

secara efektif
4 100% Sangat baik  

7 Melaksanakan 
pembelajaran yang 
menarik

4 100% Sangat baik  

8 Melakukan evaluasi 4 100% Sangat baik  
9 Mengelola waktu 3 75% Baik 
10 Melaksanakan kegiatan 

akhir
3 75% Baik 

Jumlah/Persentase 36 90% Sangat baik  

Tabel keterampilan guru pada siklus II pertemuan kedua 

aktivitas guru sudah lebih baik daripada siklus II pertemuan 

pertama. karena dalam pembelajaran mengemukakan tujuan 

pembelajaran dengan jelas dan menarik. Dalam melakukan 

apersepsi relevan sekaligus juga memotivasi siswa yaitu dengan 
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menyanyi lagu hanacaraka dan membaca menggunakan LCD. 

Selanjutnya dalam membimbing siswa dalam  kerja kelompok 

mendapat nilai 3 karena dalam membimbing kelompok sudah 

sabar dan memberi penguatan. Kemudian pengorganisasian siswa 

dalam kelompok guru membantu siswa yang mengalami 

kesulitan. Saat evaluasi guru melakukan evaluasi proses dan  

relevan. Pengelolan waktu mendapat nilai 3 karena guru mengajar 

tepat waktu  dalam pembelajaran.

Diagram 4.10 
Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan Kedua

2) Deskripsi Hasil Keterampilan Siswa Membaca Berhuruf 

Jawa Siklus II 

Hasil keterampilan membaca berhuruf Jawa berupa kata 

Jawa dengan menggunakan media permainan papan pemutar 
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nyaring. Rata-rata perolehan skor tiap aspek pada siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.22
Hasil Pengamatan Keterampilan Membaca Siklus II 

Menggunakan Media Permainan Papan Pemutar

No Aspek Penilaian
Skor Rata-
Rata (%)

Kualifikasi

1. Pelafalan 53, 57 Kurang 
2. Intonasi 50, 89 Kurang 
3. Jeda 51, 79 Kurang 
4. Kelancaran 42, 37 Kurang 

Rata-rata keterampilan 
membaca

51, 12 Kurang 

Pada tabel 4.22 jumlah dari rata-rata aspek pelafalan, 

intonasi, jeda, dan kelancaran membaca nyaring seluruhnya 

sebesar 51, 12. Jumlah itu diperoleh dari skor tiap-tiap aspek 

keterampilan membaca nyaring siswa, yaitu aspek pelafalan

intonasi, jeda, dan kelancaran membaca nyaring. Di bawah ini 

diuraikan hasil  perolehan skor tiap-tiap aspek keterampilan 

membaca.

a) Aspek Pelafalan

Skor aspek pelafalan kata berdasarkan ketepatan 

pengucapan, baik berupa vokal maupun konsonan yang 

digunakan siswa dalam membaca.Hasil untuk aspek pelafalan 

dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.23
Aspek Pelafalan

Pada aspek pelafalan siklus II sudah lebih baik daripada 

siklus I yang semula 42, 37% meningkat menjadi 53, 57%. 

Tidak ada siswa yang memperoleh nilai 4. sebanyak 14 siswa 

atau 50 % memperoleh skor 3 , sebanyak siswa 8 atau 14, 

29% memperoleh skor 2, sebanyak 10 siswa atau 35, 71% 

memperoleh skor 1. Contoh kesalahan pada aspek pelafalan 

kata yang dilakukan siswa sebagai berikut. 

Tabel 4.24
Contoh Kesalahan Aspek Pelafalan

No Kata jawa
Pelafalan Membaca
Salah Benar

1.
wyh

wayar wayah

2. 
sepu/

sewur sepur

3.
su/y

nurya surya

4.
m/tinh

martisah martinah

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 
Skor

Persentase 
(%)

1. Sangat baik 4 - - -
2. Baik 3 14 42 50
3. Cukup 2 4 8 14, 29
4. Kurang 1 10 10 35,71

Jumlah 28 60 100
Skor Rata-rata (%) x=60: 28 = 2, 14 (kategori kurang)

53, 57%
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b) Aspek Intonasi

Hasil aspek intonasi siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut.

Tabel 4.25
Aspek Intonasi

Aspek intonasi siklus II sudah lebih baik daripada 

siklus I yang semula skor rata-rata sebesar 38, 39% 

meningkat menjadi 50, 89%. Tidak ada siswa yang 

memperoleh nilai 4. Sebanyak 11 siswa atau 39, 29 % 

memperoleh skor 3 , 7 siswa atau 25% memperoleh skor 2, 

10 siswa atau 35, 71% memperoleh skor 1. Aspek intonasi 

membaca kata Jawa yang dinilai hanya keras atau tidaknya 

membaca. Kesalahan yang dilakukan pada aspek jeda sebagai 

berikut.

sulwesi

Salah: sulawesi.......... (dibaca ragu-ragu, kurang jelas dan
                                           

kurang keras)

Benar: sulawesi. (dibaca dengan keras sesuai intonasi)

No Kategori Skor Frekuensi Bobot Skor Persentase (%)

1. Sangat baik 4 - - -
2. Baik 3 11 33 39, 29
3. Cukup 2 7 14 25
4. Kurang 1 10 10 35, 71

Jumlah 28 57 100
Skor Rata-rata (%) x= 57: 28 = 2, 04 (kategori baik)

50, 89%
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c) Aspek Jeda

Skor aspek jeda berdasarkan pemenggalan kata jawa. 

Hasil aspek jeda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.26
Aspek Jeda

Aspek jeda siklus II sudah lebih baik daripada siklus I 

yang semula skor rata-rata kelas pada aspek jeda yaitu 42, 

75% menjadi 51, 79%. Berdasarkan observasi, siswa dalam 

membaca masih kurang memperhatikan tanda baca koma 

maupun titik yang ada pada kata. Sehingga pada saat 

membaca sering terjadi kesalahan dalam membaca, masih 

terdapat jeda yang terlalu lama, bahkan ada juga siswa yang 

membacanya terlalu cepat dan tidak memperhatikan tanda 

baca yang terdapat pada kata. Kesalahan yang dilakukan 

siswa pada aspek jeda seperti berikut. 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 
Skor

Persentase (%)

1. Sangat baik 4 - - -
2. Baik 3 13 39 46, 43
3. Cukup 2 4 8 25
4. Kurang 1 11 11 39, 29

Jumlah 28 58

Skor rata-rata (%)
x= 58: 28= 2, 1(kategori kurang)

51, 79%
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Tabel 4.27
Contoh Kesalahan Aspek Jeda

d) Aspek Kelancaran

Skor aspek kelancaran membaca nyaring berdasarkan 

lancar dan tidaknya siswa dalam membaca nyaring. Hasil 

aspek kelancaran membaca nyaring dapat dilihat pada tabel 

berikut.

                          Tabel 4. 28
                           Aspek Kelancaran

Aspek kelancaran siklus II sudah lebih baik daripada 

siklus I yang semula skor rata-rata 41, 07% meningkat 

menjadi 48, 21%. Pada pembelajaran siklus II dengan 

No Kata jawa
Jeda Membaca

Salah Benar
1.

ai= tezh
Ingte ngah Ing tengah.

2. 
jw timu/

Ja watimur Jawa timur.

3.
ps/ buah

Pasarbuhah Pasar buah.

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 
Skor

Persentase 
(%)

1. Sangat 
baik

4 - - -

2. Baik 3 8 24 28, 57
3. Cukup 2 10 20 35, 71
4. Kurang 1 10 10 35, 71

Jumlah 28 54
Skor rata-rata (%) x= 54: 28= 1,93 (kategori cukup)

48, 21%
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menggunakan media permainan papan pemutar siswa lebih 

lancar dalam membaca daripada pada saat pembelajaran 

prasiklus. Akan tetapi, siswa masih ada yang mengalami 

kesulitan dalam membacanya yaitu kurang lancar dan masih 

tersendat-sendat.  Kesalahan pada aspek kelancaran membaca 

nyaring dapat di lihat dibawah ini.

Tabel 4. 29
Contoh Kesalahan Aspek Kelancaran

No Kata jawa
Kelancaran  Membaca

Salah Benar
1.

tetp
Te-te-tapi Te-ta-pa

2. 
wegh

Pe-we-gah We-gah

Diagram 4.11 
Hasil Pengamatan Keterampilan Membaca Huruf Jawa Siklus II
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2) Deskripsi Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan Kedua

Tabel 4.30
Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Jawa Siklus II 

Pertemuan Kedua

No
NAMA 
SISWA

NILAI Keterangan 
Tuntas/Belum 
tuntas

Siklus 
I P1

Siklus 
I P2

Siklus 
II P1

Siklus 
II P2

1. M 5 5 5 25 Belum tuntas
2. D 10 15 5 10 Belum tuntas
3. A 55 55 15 65 Tuntas 
4. B 100 90 100 100 Tuntas 
5. B 80 80 75 85 Tuntas 
6. C 5 10 5 65 Tuntas 
7. D 40 70 45 40 Belum tuntas
8 E 35 60 65 75 Tuntas 
9. E 80 70 100 100 Tuntas 
10 F 100 80 100 90 Tuntas 
11. H 60 60 95 100 Tuntas 
12 I 90 80 95 100 Tuntas 
13. J 100 100 100 100 Tuntas 
14. L 100 100 95 100 Tuntas 
15. N 95 100 95 95 Tuntas 
16. N 45 45 70 70 Tuntas 
17. R 40 40 95 100 Tuntas 
18. R 100 100 100 100 Tuntas 
19. R 50 70 90 100 Tuntas 
20. R 65 50 5 70 Tuntas 
21 S 85 80 90 100 Tuntas 
22. T 55 70 80 100 Tuntas 
23 T 40 20 35 90 Belum tuntas
24 W 15 20 50 55 Belum tuntas
25 W 10 20 10 15 Belum tuntas
26. A 85 80 90 100 Tuntas 
27. A 10 20 25 65 Tuntas 
28. I 85 100 100 100 Tuntas 

Jumlah
1640 1690 1835 2215

BT: 17, 86%, 
T: 82, 14%

Rata-rata
58,57 60,36 65,54 79,1
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Hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Jawa siklus 

II pertemuan kedua yang sesuai dengan tabel 4.30, dapat  

diuraikan bahwa hasil belajar siswa pada siklus II  pertemuan 

kedua mengalami peningkatan dari siklus  I pertemuan pertama, 

siklus I pertemuan kedua dan siklus II pertemuan pertama. yaitu 

rata-rata hasil belajar. Setelah dilakukan tindakan pada siklus II 

pertemuan kedua mengalami peningkatan hasil  belajar menjadi 

79,1. Hasil belajar siswa pada siklus  I pertemuan pertama siswa 

yang belum tuntas 50%, selanjutnya siklus I pertemuan kedua 

yang belum tuntas mengalami penurunan yaitu 39, 3%. Pada 

siklus II pertemuan pertama siswa yang belum tuntas mengalami 

penurunan yaitu 35, 71% dan setelah dilakukan tindakan pada 

siklus II pertemuan kedua siswa yang belum tuntas mengalami 

penurunan yaitu 17, 86%. Kemudian pada siklus I pertemuan 

pertama mencapai nilai ketuntasan hanya 50%, pada siklus I 

pertemuan kedua meningkat menjadi 60,7%. Pada siklus II 

pertemuan pertama meningkat menjadi 64, 29%, setelah 

pelaksanaan siklus II pertemuan kedua meningkat  82, 14%.

Tabel 4.31 di bawah ini dapat dilihat bahwa pada awalnya 

rata-rata nilai yang diperoleh siswa sebelum tindakan pada siklus

II pertemuan  kedua masih rendah. Setelah dilakukan proses 

pembelajaran bahasa Jawa dalam materi huruf Jawa pada kelas IV 

dengan media permainan papan pemutar ada peningkatan yaitu 



130

diperoleh rata-rata nilai pada data akhir siklus II pertemuan kedua 

adalah 79,1 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 10. pada  

pelaksanaan II pertemuan kedua ini ketuntasan belajar siswa 

meningkat yaitu 82, 14%

Diagram 4.12 
Hasil Belajar Siklus II Pertemuan Kedua

Tabel 4.31
Hasil Analisis Tes Siklus II pertemuan Kedua

No Pencapaian Prasiklus Siklus 
I P1

Siklus 
I P2

Siklus 
II P1

Siklus 
II P2

1. Rata-rata 42, 5 58, 57 60, 36 65, 54 79,1
2. Nilai 

terendah
5 5 5 5 10

3. Nilai 
tertinggi

100 100 100 100 100

4. Belum 
tuntas

64, 29% 50% 39, 3% 35, 
71%

17, 
86%

5. Tuntas 35, 71% 50% 60, 7 % 64, 
29%
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14%
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Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pembelajaran 

pada siklus II pertemuan kedua dinilai sudah baik dan berhasil. 

Berikut ini dapat dilihat adanya peningkatan kemampuan guru, 

aktivitas siswa, keterampilan siswa dan hasil belajar siswa dari 

siklus I pertemuan pertama hingga siklus II pertemuan kedua.

b. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran

1) Perencanaan

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II 

pertemuan kedua adalah sebagai berikut:

a) Membuat  revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

materi pokok tentang membaca kata berhuruf Jawa yang 

menggunakan sandhangan paten  (layar, wignyan dan

pangkon).

b) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung seperti buku 

paket dan media permainan papan pemutar.

c) Menyusun lembar pengamatan keterampilan siswa membaca 

huruf Jawa, aktivitas siswa dan keterampilan guru.

d) Menyusun rencana evaluasi untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa berupa tes.
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2) Pelaksanaan 

Hari/Tanggal :  Sabtu, 19 Februari 2011  

Pokok Bahasan : Membaca kata berhuruf Jawa yang 

menggunakan sandhangan paten  (layar, wignyan dan pangkon).

Kelas/Semester :  IV/II

Waktu :  11.20-12.30 WIB

Uraian Kegiatan

Kegiatan pada pertemuan ini meliputi prakegiatan, kegiatan 

awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir.

a) Prakegiatan

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan 

salam, kemudian siswa bersama-sama berdoa, setelah selesei 

guru melakukan presensi dan menyiapkan media.

b) Kegiatan Awal

Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan hasil 

belajar yang diharapkan akan dicapai oleh siswa. Guru 

menginformasikan pendekatan pengalaman langsung.

Apersepsi: Guru bertanya Jawab tentang huruf Jawa,” 

pertemuan kemarin kalian sudah bermain papan pemutar. Apa 

kalian sudah bisa memainkannya? Bagaimana cara 

memainkanya? Siapa yang berani menjelaskannya?”.
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c) Kegiatan Inti

Setelah siswa mengingat huruf-huruf Jawa, guru 

memperkenalkan sandhangan huruf Jawa dengan  papan 

pemutar  berupa Guru bersama siswa menyebutkan dan 

menghafalkan  sandhangan bersama-sama dengan panduan 

dari guru berupa  papan pemutar dan LCD.  Guru membagikan  

tujuh kelompok bermain papan pemutar. Guru membagikan 

nomor dari 1 sampai 28 dengan acak. Guru menunjuk siswa 

secara acak untuk membaca huruf jawa berupa kata dengan 

waktu masing-masing anak dua menit. Penilaian keterampilan 

membaca yaitu dengan siswa maju ke depan dengan memutar 

sesuai arah jarum berhenti. Siswa membaca huruf Jawa. Guru 

menilai proses membaca siswa meliputi aspek kelafalan, 

intonasi, jeda dan kelancaran, membaca huruf Jawa dimulai. 

Guru memberi penghargaan  pada individu terbaik dengan 

meneliti jumlah kebenaran membaca huruf Jawa.

d) Kegiatan Akhir

Untuk pengecekan pemahaman siswa guru memberikan 

soal kuis yang dikerjakan oleh setiap siswa secara individual. 

Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan sebagai nilai individual. 

Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.  

Guru memberikan tugas pekerjaan rumah  untuk membuat 

kalimat sederhana dengan huruf Jawa.
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c. Refleksi

Refleksi dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran 

yang telah berlangsung pada siklus II pertemuan kedua, refleksi 

dilaksanakan bersama tim kolaborasi. Hasil refleksi yang akan 

dilaksanakan untuk bahan pertimbangan dalam memperbaiki siklus 

berikutnya. Berdasarkan deskripsi data siklus II pertemuan kedua, 

hasil refleksi adalah sebagai berikut:

1) Siswa sudah memahami cara membaca menggunakan papan 

pemutar karena guru dalam mengemukakan tujuan pembelajaran  

jelas.

2) Pengelolaan kelas saat pembelajaran perlu ditingkatkan. dengan 

cara pengelolaan siswa yang tidak tes evaluasi lisan membaca, 

sambil bermain papan pemutar dalam kelompok ternyata 

mengundang kegaduhan siswa.

3) Dalam tes individu 17, 86% belum bisa menghafal huruf Jawa 

sehingga selama bermain papan pemutar sudah maksimal dan 

siswa bisa belajar kalimat Jawa pada siklus III.

4) Kemampuan guru dalam penguasaan materi sudah baik karena 

menggunakan LCD dan mengganti lagu huruf Jawa sebagai 

apersepsi.

5) Dalam mengevaluasi siswa, guru sudah mempersiapkan soal 

sesuai materi.
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6) Guru mengajar dengan tepat waktu sesuai pembelajaran yang 

sudah ditetapkan.

7) Guru dalam menyimpulkan materi sudah melibatkan siswa.

8) Hasil tes menunjukkan bahwa ketuntasan belajar adalah 82,14%, 

sehingga masih ada 17, 86% siswa yang belum tuntas.  Maka 

ketuntasan belajar siswa sudah tercapai dalam aspek membaca 

kata Jawa dan selanjutnya dilanjutkan membaca kalimat Jawa 

pada siklus III.

d. Revisi

1) Memperbaiki cara membimbing siswa dalam bermain papan 

pemutar yaitu dengan mengawasi dan membantu siswa yang 

kesulitan dalam bermain kelompok.

2) Dalam mengadakan evaluasi guru memberikan peraturan baru 

bahwa siswa yang sudah selesei segera istirahat dan bagi siswa 

yang ramai keluar kelas dengan menambah tugas evaluasi. 

3) Guru membuat media yang jelas dan menarik agar siswa 

semangat belajar dengan memberi penghargaan kepada semua 

siswa yang tertib.

4) Menurut hasil tes yang dilakukan, siswa sudah tuntas dalam 

pembelajaran membaca kata Jawa sehingga guru harus 

menjelaskan materi selanjutnya yaitu membaca kalimat Jawa.
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5. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III Pertemuan 

Pertama

a. Paparan Hasil Penelitian

1) Deskripsi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III 

Pertemuan Pertama

Tabel 4.32
Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III Pertemuan 

Pertama

No Indikator Skor Persentase Kualifikasi

1 Mengemukakan tujuan 
pembelajaran dan 
kegiatan yang akan 
dilakukan

4 100% Sangat baik

2 Melakukan apersepsi 4 100% Sangat baik
3 Memotivasi siswa 4 100% Sangat baik
4 Membimbing siswa 

dalam kerja kelompok
3 75% Baik 

5 Memberi penguatan 4 100% Sangat baik
6 Menggunakan media 

secara efektif
4 100% Sangat baik

7 Melaksanakan 
pembelajaran yang 
menarik

4 100% Sangat baik

8 Melakukan evaluasi 3 75% Baik 
9 Mengelola waktu 3 75% Baik 
10 Melaksanakan kegiatan 

akhir
3 75% Baik 

Jumlah/Persentase 36 90% Sangat baik 

Pada tabel keterampilan guru pada siklus III pertemuan 

pertama aktivitas guru sudah baik sama seperti siklus II 

pertemuan kedua, yaitu 90%. Karena dalam permbelajaran 

mengemukakan tujuan pembelajaran dengan jelas dan menarik. 
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Saat melakukan apersepsi relevan sekaligus juga memotivasi 

siswa. Selanjutnya dalam membimbing siswa dalam  kerja 

kelompok mendapat nilai 3 karena dalam membimbing kelompok 

sudah sabar dan memberi penguatan. Kemudian pengorganisasian 

siswa dalam kelompok guru membantu siswa yang mengalami 

kesulitan. Saat evaluasi guru melakukan evaluasi proses dan  

relevan. Pengelolan waktu mendapat nilai 3 karena guru mengajar 

tepat waktu  dalam pembelajaran.

Diagram 4.13 
Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III Pertemuan 
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2) Deskripsi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III 

Tabel 4.33
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III

No.
Nama 

Kelompok
Aspek yang Diamati

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Semar 4 3 3 3 4 4 4 3
2. Gareng 4 3 4 3 3 3 3 3
3. Petruk 3 3 3 4 3 4 3 3
4. Bagong   3 4 3 4 3 3 3 4
5. Puntodewo 3 4 4 3 4 3 4 3
6. Werkudara 3 4 3 4 3 4 3 3
7. Janaka 3 4 3 3 3 3 3 3

Jumlah 23 25 23 24 23 24 23 22

Persentase
82, 
14

89, 
29

82, 
14

85, 
71

82, 
14

85, 
71

82, 
14

78, 
57

Rata-rata Persentase 83, 48%
Kategori Baik sekali  (A)

Aspek yang diamati guru terhadap kegiatan siswa.

1. Kesiapan siswa dalam menerima materi pembelajaran.

2. Menanggapi apersepsi yang disampaikan guru.

3. Memperhatikan dan mencatat informasi dari guru mengenai 

media permainan papan pemutar.

4. Kerjasama siswa dalam bermain papan pemutar.

5. Menyimak cara guru dalam membaca huruf jawa melalui 

media permainan papan pemutar.

6. Bersemangat mengerjakan tugas baik kelompok maupun 

individu
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7. Kemampuan siswa dalam memahami huruf Jawa dan 

kemampuan siswa dalam menstranslitasikan huruf Jawa 

kedalam bahasa latin.

8. Mengkomunikasikan hasil diskusi.

Pada tabel hasil pengamatan aktivitas siswa  siklus III 

meningkat. Semula pada siklus I 54, 37% meningkat menjadi 64, 

29% dan siklus III menjadi 83, 48%. Aspek yang pertama yaitu 

kesiapan siswa dalam menerima materi pembelajaran dari 7 

kelompok mendapatkan nilai skala 3 dan 4 karena sudah baik 

menerima materi pembelajaran. Sebagian besar kelompok 

menerima dengan sangat baik saat menanggapi apersepsi yang 

disampaikan guru. Kegiatan siswa dalam memperhatikan dan 

mencatat informasi dari guru mengenai media permainan papan 

pemutar pada siklus III sudah baik, kerjasama siswa dalam 

bermain papan pemutar pada siklus III baik, karena dalam 

menyimak cara guru dalam membaca huruf jawa melalui media 

permainan papan pemutar sudah  memahami pelaksanaannya. 

Siswa sangat bersemangat saat mengerjakan tugas secara individu 

maupun kelompok. Secara kelompok siswa lancar dalam 

mengkomunikasikan hasil diskusi.
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Diagram 4.14 
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III

3) Deskripsi Hasil Belajar Siswa Siklus III Pertemuan Pertama

Tabel 4.34
Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Jawa Siklus III 

Pertemuan Pertama
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No
NAMA 
SISWA

NILAI
Keterangan 

Tuntas/Belum 
tuntas

Soal Kata Soal Kata Soal 
Kalimat

Siklus 
I P1

Siklus 
I P2

Siklus 
II P1

Siklus 
II P2

Siklus 
III P1

1. M 5 5 5 25 5 Belum tuntas
2. D 10 15 5 10 15 Belum tuntas
3. A 55 55 15 65 20 Belum tuntas
4. B 100 90 100 100 90 Tuntas 
5. B 80 80 75 85 80 Tuntas 
6. C 5 10 5 65 10 Belum tuntas
7. D 40 70 45 40 50 Belum tuntas
8 E 35 60 65 75 60 Tuntas 
9. E 80 70 100 100 70 Tuntas 
10 F 100 80 100 90 80 Tuntas 
11. H 60 60 95 100 60 Tuntas 
12 I 90 80 95 100 80 Tuntas 
13. J 100 100 100 100 100 Tuntas 
14. L 100 100 95 100 100 Tuntas 
15. N 95 100 95 95 100 Tuntas 
16. N 45 45 70 70 45 Belum tuntas
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Tabel 4.34
Lanjutan

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Jawa siklus 

III pertemuan pertama yang sesuai dengan tabel 4.34, dapat  

diuraikan bahwa hasil belajar siswa pada siklus III  pertemuan 

pertama mengalami peningkatan dari siklus  I pertemuan pertama 

yaitu dari 58, 57 menjadi 60, 54. Tetapi pada soal kata rata-rata 

siswa sangat tinggi yaitu 79, 1 Setelah dilakukan tindakan pada 

siklus III pertemuan pertama dengan soal kalimat mengalami 

penurunan hasil  belajar menjadi 60, 54. Penurunan rata-rata 

disebabkan karena siswa masih kesulitan dalam membaca kalimat. 

Hasil belajar siswa pada siklus  I pertemuan pertama siswa yang 

belum tuntas 50%, selanjutnya siklus III pertemuan pertama yang 

No
NAMA 
SISWA

NILAI
Keterangan 

Tuntas/Belum 
tuntas

Soal Kata Soal Kata Soal 
Kalimat

Siklus 
I P1

Siklus 
I P2

Siklus 
II P1

Siklus 
II P2

Siklus 
III P1

17. R 40 40 95 100 60 Tuntas 
18. R 100 100 100 100 100 Tuntas 
19. R 50 70 90 100 70 Tuntas 
20. R 65 50 5 70 50 Belum tuntas
21 S 85 80 90 100 80 Tuntas 
22. T 55 70 80 100 70 Tuntas 
23 T 40 20 35 90 20 Belum tuntas
24 W 15 20 50 55 60 Tuntas 
25 W 10 20 10 15 20 Belum tuntas
26. A 85 80 90 100 80 Tuntas 
27. A 10 20 25 65 20 Belum tuntas
28. I 85 100 100 100 100 Tuntas 

Jumlah
1640 1690 1835 2215 1695

BT: 32, 14%,
T: 67, 86%

Rata-rata
58,57 60,36 65,54 79,1 60, 54
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belum tuntas mengalami penurunan yaitu 32, 14%. Kemudian pada 

siklus I pertemuan pertama mencapai nilai ketuntasan hanya 50%, 

pada siklus III pertemuan kedua meningkat menjadi 67, 86%. 

Tetapi sebaliknya pada siklus II pertemuan kedua mencapai nilai 

ketuntasan 82, 14% , pada siklus III menurun menjadi 67, 86%. 

Penurunan ini disebabkan sebagian siswa belum bisa membaca 

kalimat.

Diagram 4.15 
Hasil Belajar Siklus III Pertemuan Pertama

Tabel 4.35
Hasil Analisis Tes Siklus III Pertemuan Pertama

No Pencapaian Prasiklus
Siklus 
I P1

Siklus 
I P2

Siklus 
II P1

Siklus 
II P2

Siklus 
III P1

1. Rata-rata 42, 5 58, 57 60, 36 65, 54 79,1 60, 54
2. Nilai terendah 5 5 5 5 10 5
3. Nilai tertinggi 100 100 100 100 100 100
4. Belum tuntas 64, 29% 50% 39, 

3%
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b. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran

1) Perencanaan

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus III 

pertemuan pertama adalah sebagai berikut:

a) Membuat  revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

materi pokok tentang membaca kata berhuruf Jawa yang 

menggunakan sandhangan swara   dan paten (wulu, suku, 

pepet, wignyan, layar dan pangkon).

b) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung seperti buku 

paket dan media permainan papan pemutar.

c) Menyusun lembar pengamatan keterampilan siswa membaca 

huruf Jawa, aktivitas siswa dan keterampilan guru.

d) Menyusun rencana evaluasi untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa berupa tes.

2) Pelaksanaan 

Hari/Tanggal :  Rabu, 23 Februari 2011  

Pokok Bahasan : Membaca kata berhuruf Jawa yang 

menggunakan sandhangan swara  dan sandhangan paten).

Kelas/Semester :  IV/II

Waktu :  07.15-09.00 WIB.

Uraian Kegiatan

Kegiatan pada pertemuan ini meliputi prakegiatan, kegiatan 

awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir.
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a) Prakegiatan

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan 

salam, kemudian siswa bersama-sama berdoa, setelah selesei 

guru melakukan presensi dan menyiapkan media.

b) Kegiatan Awal

Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan hasil 

belajar yang diharapkan akan dicapai oleh siswa. Guru 

menginformasikan pendekatan pengalaman langsung.

Apersepsi: Guru bertanya Jawab tentang huruf Jawa,” 

pertemuan kemarin kalian sudah bermain papan pemutar. Apa 

kalian sudah bisa memainkannya? Bagaimana cara 

memainkanya? Siapa yang berani menjelaskannya?”.

c) Kegiatan Inti

Setelah siswa mengingat huruf-huruf Jawa, guru 

memperkenalkan sandhangan huruf Jawa dengan  papan 

pemutar  berupa wulu, suku dan pepet. Guru bersama siswa 

menyebutkan dan menghafalkan  sandhangan bersama-sama 

dengan panduan dari guru berupa  papan pemutar dan LCD.  

Guru membagikan  tujuh kelompok bermain papan pemutar. 

Guru membagikan nomor dari 1 sampai 28 dengan acak. Guru 

menunjuk siswa secara acak untuk membaca huruf jawa 

berupa kata dengan waktu masing-masing anak dua menit. 

Penilaian keterampilan membaca yaitu dengan siswa maju ke 
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depan dengan memutar sesuai arah jarum berhenti. Siswa 

membaca huruf Jawa. Guru menilai proses membaca siswa 

meliputi aspek kelafalan, intonasi, jeda dan kelancaran, 

membaca huruf Jawa dimulai. Guru memberi penghargaan  

pada individu terbaik dengan meneliti jumlah kebenaran 

membaca huruf Jawa.

d) Kegiatan Akhir

Untuk pengecekan pemahaman siswa guru memberikan 

soal kuis yang dikerjakan oleh setiap siswa secara individual. 

Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan sebagai nilai individual. 

Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.  

Guru memberikan tugas pekerjaan rumah  untuk membuat 

kalimat sederhana dengan huruf Jawa.

c. Refleksi

Refleksi dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran 

yang telah berlangsung pada siklus III pertemuan pertama, refleksi 

dilaksanakan bersama tim kolaborasi. Hasil refleksi sebagai 

pertimbangan dalam memperbaiki siklus berikutnya. Berdasarkan 

deskripsi data siklus III pertemuan pertama, hasil refleksi adalah 

sebagai berikut:

1) Siswa sudah memahami cara membaca menggunakan papan 

pemutar karena guru dalam mengemukakan tujuan pembelajaran  

jelas.
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2) Siswa sudah bekerjasama dalam kelompoknya, dalam bermain 

papan pemutar, sebagian besar siswa sesuai prosedur permainan.

3) Dalam tes individu, 30% belum bisa menghafal huruf Jawa 

sehingga selama bermain papan pemutar belum maksimal dan 

hanya bisa menjawab lima sampai sepuluh kartu soal kalimat.

4) Kemampuan guru dalam penguasaan materi sudah baik tetapi 

dalam menggunakan media yang efektif dengan permainan tebak 

kalimat dalam kelompok dan bernyanyi bersama.

5) Guru dalam membimbing siswa  dalam kerja kelompok sabar.

6) Guru mengajar dengan tepat waktu.

7) Guru dalam menyimpulkan materi sudah melibatkan siswa.

8) Hasil tes menunjukkan bahwa ketuntasan belajar adalah 67, 86%, 

sehingga masih ada 39, 3% siswa yang belum tuntas.  Maka 

ketuntasan belajar siswa belum tuntas atau belum tercapai.

d. Revisi

1) Memperbaiki cara membimbing siswa dalam bermain papan 

pemutar yaitu dengan membantu kesulitan tiap kelompok.

2) Dalam mengadakan evaluasi guru memberikan peraturan baru 

bahwa siswa yang sudah selesei segera istirahat. 

3) Guru mengelola waktu siswa yang membaca huruf Jawa dengan 

bantuan stopwatch agar lebih akurat.
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4) Guru membuat media yang jelas dan menarik agar siswa 

semangat belajar yaitu dengan memberi penghargaan kepada 

siswa yang tertib.

5) Dari hasil tes yang dilakukan, siswa belum tuntas dalam 

pembelajaran sehingga guru harus menjelaskan kembali tentang 

materi berhuruf Jawa menggunakan media permainan papan 

pemutar yang berupa kalimat.

6. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III Pertemuan Kedua

a. Paparan Hasil Penelitian

1) Deskripsi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III 

Pertemuan Kedua

Tabel 4.36
Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III Pertemuan 

Kedua

No Indikator Skor Persentase Kualifikasi

1 Mengemukakan tujuan 
pembelajaran dan kegiatan 
yang akan dilakukan

3 75% Baik 

2 Melakukan apersepsi 4 100% Sangat baik
3 Memotivasi siswa 4 100% Sangat baik
4 Membimbing siswa dalam 

kerja kelompok  maupun 
individu

3 75% Baik 

5 Memberi penguatan 4 100% Sangat baik
6 Menggunakan media secara 

efektif
4 100% Sangat baik
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Tabel 4.36
Lanjutan

No Indikator Skor Persentase Kualifikasi

7 Melaksanakan 
pembelajaran yang 
menarik

4 100% Sangat baik

8 Melakukan evaluasi 4 100% Sangat baik
9 Mengelola waktu 3 75% Baik 
10 Melaksanakan kegiatan 

akhir
3 75% Baik 

Jumlah/ Persentase 36 90% Sangat baik  

Tabel keterampilan guru pada siklus III pertemuan kedua 

aktivitas guru dan siklus III pertemuan pertama sudah baik. Guru 

mengemukakan tujuan pembelajaran dengan jelas dan menarik. 

Saat melakukan apersepsi relevan sekaligus juga memotivasi 

siswa yaitu dengan menyanyi lagu hanacaraka dan membaca 

menggunakan LCD. Selanjutnya dalam membimbing siswa dalam  

kerja kelompok mendapat nilai 3 karena dalam membimbing 

kelompok sudah sabar dan memberi penguatan. 

Diagram 4.16 
Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III Pertemuan 
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2) Deskripsi Hasil Keterampilan Siswa Membaca Berhuruf 

Jawa Siklus III 

Hasil keterampilan membaca berhuruf Jawa berupa 

kalimat Jawa dengan menggunakan media permainan papan 

pemutar berbahasa Jawa siklus III diperoleh dari skor masing-

masing aspek, yaitu: pelafalan, intonasi, jeda dan kelancaran 

membaca nyaring. Rata-rata perolehan skor tiap aspek pada siklus 

III dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.37
Keterampilan Membaca Siklus III Menggunakan Media 

Permainan Papan Pemutar

No Aspek Penilaian
Skor Rata-
Rata (%)

Kualifikasi

1. Pelafalan 65, 18 Baik 
2. Intonasi 66, 96 Baik 
3. Jeda 64, 29 Cukup 
4. Kelancaran 62, 5 Baik 

Rata-rata Keterampilan Membaca 64, 73 Baik 

Pada tabel 4.36 jumlah dari rata-rata keterampilan 

membaca pada siklus III dari aspek pelafalan, intonasi, jeda, dan 

kelancaran membaca nyaring mengalami peningkatan, semula 

pada siklus II sebesar 51, 12% meningkat menjadi 64, 73%. 

Jumlah itu diperoleh dari skor tiap-tiap aspek keterampilan 

membaca nyaring siswa, yaitu aspek pelafalan, intonasi, jeda, dan 

kelancaran membaca nyaring. Di bawah ini diuraikan hasil  

perolehan skor tiap-tiap aspek keterampilan membaca.
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a) Aspek Pelafalan

Skor aspek pelafalan kata berdasarkan ketepatan 

pengucapan, baik berupa vokal maupun konsonan yang 

digunakan siswa dalam membaca. Hasil untuk aspek 

pelafalan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.38
Aspek Pelafalan

Aspek pelafalan siklus III sudah lebih baik daripada 

siklus II yang semula 53, 57% meningkat menjadi 65, 18%. 

Pada siklus I dan II tidak ada siswa yang memperoleh nilai 4, 

setelah pelaksanaan siklus III meningkat menjadi 11 siswa 

atau 39, 29%. Sebanyak 4 siswa atau 14, 29 % memperoleh 

skor 3 , 4 siswa atau 14, 29% memperoleh skor 2, 9 siswa 

atau 32, 14% memperoleh skor 1. Sebagian besar siswa 

masih  sukar membedakan huruf na dan da, ma dan ga, da 

dan sa kurang teliti dalam mengerjakan. Contoh kesalahan 

pada aspek pelafalan kata yang dilakukan siswa sebagai 

berikut. 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 
Skor

Persentase 
(%)

1. Sangat 
baik

4 11 44 39, 29

2. Baik 3 4 12 25
3. Cukup 2 4 8 25
4. Kurang 1 9 9 32, 14

Jumlah 28 73

Skor Rata-rata (%)
x= 73: 28= 2, 6 (kategori baik)

65, 18%
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Tabel 4.39
Contoh Kesalahan Aspek Pelafalan

No Kalimat jawa
Pelafalan Membaca

Salah Benar
1.

?sitimcly=.
Siti gaca layang. Siti maca layang.

2. 
?afisinau aip.

Adi dinahu ipa. Adi sinau ipa.

3.
?sene= tetp.

Seneng tetapi. Seneng tetapa.

4.
?pge/ biru.

Pager nyiru. Pager biru.

b) Aspek Intonasi

Skor aspek intonasi berdasarkan ketepatan intonasi 

yang digunakan siswa dalam membaca. Hasil aspek intonasi 

siklus III dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.40
Aspek Intonasi

Aspek intonasi siklus III sudah lebih baik daripada 

siklus II yang semula skor rata-rata sebesar 50, 89% 

meningkat menjadi 66, 96%. Pada siklus I dan II tidak ada 

siswa yang memperoleh nilai 4, setelah pelaksanaan siklus III 

No
Kategori Skor

Frekuensi Bobot 
Skor

Persentase 
(%)

1. Sangat baik 4 12 48 42, 86
2. Baik 3 4 12 14, 29
3. Cukup 2 3 6 10, 71
4. Kurang 1 9 9 32, 14

Jumlah 28 75 100

Skor Rata-rata (%)
x= 75: 28= 2, 68 (kategori baik)

66, 96%
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meningkat menjadi 12 siswa atau 42, 86%. Sebanyak 4 siswa 

atau 14, 29 % memperoleh skor 3 , sebanyak siswa 3 atau 10, 

71% memperoleh skor 2, sebanyak 9 siswa atau 32, 14% 

memperoleh skor 1. Kesalahan pada aspek intonasi masih 

saja sering terjadi. Kesalahan dalam aspek intonasi dapat 

dilihat pada tinggi rendahnya suara pada saat siswa 

melafalkan kata yang kurang keras dan ragu-ragu. Kesalahan 

aspek intonasi sebagai berikut.

Tabel 4.41
Contoh Kesalahan Aspek Intonasi Membaca

No. Kalimat
Jeda Membaca

Salah Benar
1. 

?ai bu tuku tau.
Ibu tuku tahu (tanpa 
tanda titik)

ibu tuku tahu.

2.
?w/nab=,kuni=,auzu .

warna abang kuning 
ungu (tanpa tanda 
koma dan titik)

warna abang, 
kuning, ungu.

c) Aspek Jeda

Skor aspek jeda berdasarkan tanda baca koma, titik dan 

pemenggalan kalimat pada kalimat disaat siswa membaca. 

Hasil aspek jeda dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.42
Aspek Jeda

Aspek jeda siklus III sudah lebih baik daripada siklus II 

yang semula skor rata-rata kelas pada aspek jeda yaitu 51, 

79% menjadi 64, 29%. Berdasarkan observasi, siswa dalam 

membaca masih kurang memperhatikan tanda baca koma 

maupun titik yang ada pada kata dan pemenggalan kalimat 

yang kurang benar. Kesalahan yang dilakukan siswa pada 

aspek jeda seperti berikut. 

Tabel 4.43
Contoh Kesalahan Aspek Jeda

No
Kategori Skor

Frekuensi Bobot 
Skor

Persentase 
(%)

1. Sangat baik 4 11 44 -
2. Baik 3 4 12 46, 43
3. Cukup 2 3 6 25
4. Kurang 1 8 8 39, 29

Jumlah 28 72 100

Skor Rata-rata (%)
x= 72: 28 = 2, 57 (kategori baik)

64, 29%

No. Kalimat
Jeda Membaca

Salah Benar
1. 

?f/jimeb= swh.
a) Darjime nyang sawah.
b) Darji menyangsa wah.
c) Darji............ menyang 

sawah.

Darji 
menyang 
sawah.

2.
?aiibu wti nesu.

a) Ibuwati nesu.
b) Ibu/ wati/ nesu.
c) Ibu watinesu.

Ibu wati/ 
nesu.

3.
?sititukutau, 

kc=,jen= ni=ps/.

a) Siti tuku tahu kacang 
jenang ning pasar.

b) Siti tukuta hukacang ning 
pasar.

c) Siti tuku tahu/ kacang 
jenang/ ning pasar

Siti tuku 
tahu, kacang, 
jenang ning 
pasar.
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d) Aspek Kelancaran

Skor aspek kelancaran membaca nyaring berdasarkan 

lancar dan tidaknya siswa dalam membaca nyaring. Hasil 

aspek kelancaran membaca nyaring dapat dilihat pada tabel 

berikut.

Tabel 4.44
Aspek Kelancaran

Aspek kelancaran siklus III sudah lebih baik daripada 

siklus II yang semula skor rata-rata 48, 21% meningkat 

menjadi 62, 5%. Pada pembelajaran siklus III dengan 

menggunakan media permainan papan pemutar siswa lebih 

lancar dalam membaca daripada pada saat pembelajaran 

siklus II. Akan tetapi, siswa masih ada yang mengalami 

kesulitan dalam membacanya yaitu kurang lancar dan masih 

tersendat-sendat.  Kesalahan pada aspek kelancaran membaca 

nyaring dapat di lihat dibawah ini.

No
Kategori Skor

Frekuensi Bobot 
Skor

Persentase 
(%)

1. Sangat baik 4 9 36 32, 14
2. Baik 3 5 15 17, 86
3. Cukup 2 5 10 17, 86
4. Kurang 1 9 9 32, 14

Jumlah 28 70

Skor Rata-rata (%)
x= 70: 28 = 2, 5 (kategori baik)

62, 5%
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Tabel 4.45
Contoh Kesalahan Aspek Kelancaran

Diagram 4.17

Hasil Pengamatan Keterampilan Membaca Huruf Jawa Siklus III
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No Kalimat
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1. 
?f/ji meb= swh.

a) Sar -dar-ji ge-me-nyang
sawah.

b) Nar-sarji menyang na-
sa-wah. 

Darji 
menyang 
sawah.

2.
?ffiguru kufu sb/.

a) Sasi-dadi mu-guru kusu 
sabar

b) Nani guru  kunu sabar.
c) Dadi guru kudu nabar.

Dadi guru 
kudu sabar.
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3) Deskripsi Hasil Belajar Siswa Siklus III Pertemuan Kedua

Tabel 4.46
Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran bahasa Jawa Siklus III 

Pertemuan Kedua

No
NAMA 
SISWA

NILAI
Keterangan  

tuntas/Belum 
tuntas

Soal kata Soal kata Soal kalimat
Siklus 
I P1

Siklus 
I P2

Siklus 
II P1

Siklus 
II P2

Siklus 
III P1

Siklus 
III P2

1. M 5 5 5 25 5 10 Belum tuntas
2. D 10 15 5 10 15 10 Belum tuntas
3. A 55 55 15 65 20 10 Tuntas 
4. B 100 90 100 100 90 95 Tuntas 
5. B 80 80 75 85 80 85 Tuntas 
6. C 5 10 5 65 10 45 Tuntas 
7. D 40 70 45 40 50 75 Belum tuntas
8 E 35 60 65 75 60 45 Tuntas 
9. E 80 70 100 100 70 100 Tuntas 
10 F 100 80 100 90 80 100 Tuntas 
11. H 60 60 95 100 60 90 Tuntas 
12 I 90 80 95 100 80 100 Tuntas 
13. J 100 100 100 100 100 100 Tuntas 
14. L 100 100 95 100 100 95 Tuntas 
15. N 95 100 95 95 100 100 Tuntas 
16. N 45 45 70 70 45 65 Tuntas 
17. R 40 40 95 100 60 90 Tuntas 
18. R 100 100 100 100 100 100 Tuntas 
19. R 50 70 90 100 70 75 Tuntas 
20. R 65 50 5 70 50 20 Tuntas 
21 S 85 80 90 100 80 85 Tuntas 
22. T 55 70 80 100 70 100 Tuntas 
23 T 40 20 35 90 20 20 Belum tuntas
24 W 15 20 50 55 60 80 Belum tuntas
25 W 10 20 10 15 20 20 Belum tuntas
26. A 85 80 90 100 80 90 Tuntas 
27. A 10 20 25 65 20 20 Tuntas 
28. I 85 100 100 100 100 100 Tuntas 

Jumlah
1640 1690 1835 2215 1695 1925

BT: 32, 14%,
T: 67, 86%

Rata-rata
58,57 60,36 65,54 79,1 60, 54 68, 75
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Hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Jawa siklus 

III pertemuan kedua yang sesuai dengan tabel 4.45, dapat  

diuraikan bahwa hasil belajar siswa pada siklus III  pertemuan 

kedua mengalami peningkatan dari siklus  III pertemuan pertama 

yaitu dari 60, 54 menjadi 68, 75. Hasil belajar siswa pada siklus  

III pertemuan pertama siswa yang belum tuntas jumlahnya sama 

dengan siklus III pertemuan kedua yang belum tuntas mengalami 

penurunan yaitu 32, 14% dan ketuntasan mencapai 67, 86%. 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa pada awalnya rata-rata nilai 

yang diperoleh siswa setelah tindakan pada siklus III  pertemuan 

kedua  cukup tentang pemahaman membaca kalimat. 

Diagram 4.18 
Hasil Belajar Siklus III Pertemuan Kedua
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Tabel 4.47
Hasil Analisis Tes Siklus III Pertemuan Kedua

No Pencapaian Prasiklus Siklus 
I P1

Siklus 
I P2

Siklus 
II P1

Siklus 
II P2

Siklus 
III P1

Siklus 
III P2

1. Rata-rata 42, 5 58, 57 60, 36 65, 54 79,1 60, 54 68, 75
2. Nilai 

terendah
5 5 5 5 10 5 10

3. Nilai 
tertinggi

100 100 100 100 100 100 100

4. Belum 
tuntas

64, 29% 50% 39, 
3%

35, 
71%

17, 
86%

32, 
14%

32, 
14%

5. Tuntas 35, 71% 50% 60, 
7 %

64, 
29%

82, 
14%

67, 
86%

67, 
86%

b. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran

1) Perencanaan

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus III 

pertemuan kedua adalah sebagai berikut:

a) Membuat  revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

materi pokok tentang membaca kata berhuruf Jawa yang 

menggunakan sandhangan swara   dan paten(wulu, suku, 

pepet, wignyan, layar dan pangkon).

b) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung seperti buku 

paket dan media permainan papan pemutar.

c) Menyusun lembar pengamatan keterampilan siswa membaca 

huruf Jawa, aktivitas siswa dan keterampilan guru.

d) Menyusun rencana evaluasi untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa berupa tes.
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2) Pelaksanaan 

Hari/Tanggal :    Senin, 7 Maret 2011  

Pokok Bahasan : Membaca kata berhuruf Jawa yang 

menggunakan sandhangan swara  dan sandhangan paten).

Kelas/Semester :  IV/II

Waktu :  11.20-12.30 WIB

Uraian Kegiatan

Kegiatan pada pertemuan ini meliputi prakegiatan, kegiatan 

awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir.

a) Prakegiatan

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan 

salam, kemudian siswa bersama-sama berdoa, setelah selesei 

guru melakukan presensi dan menyiapkan media.

b) Kegiatan Awal

Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan hasil 

belajar yang diharapkan akan dicapai oleh siswa. Guru 

menginformasikan pendekatan pengalaman langsung.

Apersepsi: Guru bertanya jawab tentang huruf Jawa,” 

pertemuan kemarin kalian sudah bermain papan pemutar. Apa 

kalian sudah bisa memainkannya? Bagaimana cara 

memainkanya? Siapa yang berani menjelaskannya?”.
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c) Kegiatan Inti

Setelah siswa mengingat huruf-huruf Jawa, guru 

memperkenalkan sandhangan huruf Jawa dengan  papan 

pemutar  berupa wulu, suku dan pepet. Guru bersama siswa 

menyebutkan dan menghafalkan  sandhangan bersama-sama 

dengan panduan dari guru berupa  papan pemutar dan LCD.  

Guru membagikan  tujuh kelompok bermain papan pemutar. 

Guru membagikan nomor dari 1 sampai 28 dengan acak. Guru 

menunjuk siswa secara acak untuk membaca huruf jawa 

berupa kata dengan waktu masing-masing anak dua menit. 

Penilaian keterampilan membaca yaitu dengan siswa maju ke 

depan dengan memutar sesuai arah jarum berhenti. Siswa 

membaca huruf Jawa. Guru menilai proses membaca siswa 

meliputi aspek kelafalan, intonasi, jeda dan kelancaran, 

membaca huruf Jawa dimulai. Guru memberi penghargaan  

pada individu terbaik dengan meneliti jumlah kebenaran 

membaca huruf Jawa.

d) Kegiatan Akhir

Pada pengecekan pemahaman siswa guru memberikan 

soal kuis yang dikerjakan oleh setiap siswa secara individual. 

Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan sebagai nilai individual. 

Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.  
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Guru memberikan tugas pekerjaan rumah  untuk membuat 

kalimat sederhana dengan huruf Jawa.

c. Refleksi

Refleksi dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran 

yang telah berlangsung pada siklus III pertemuan kedua, refleksi 

dilaksanakan bersama tim kolaborasi. Hasil refleksi sebagai

pertimbangan dalam memperbaiki siklus berikutnya. Berdasarkan 

deskripsi data siklus III pertemuan kedua, hasil refleksi adalah sebagai 

berikut:

1) Siswa sudah memahami cara membaca menggunakan papan 

pemutar karena guru dalam mengemukakan tujuan pembelajaran  

jelas.

2) Siswa sudah bekerjasama dalam kelompoknya, dalam bermain 

papan pemutar, sebagian besar siswa sesuai prosedur permainan.

3) Dalam tes individu, 30% belum bisa menghafal huruf Jawa 

sehingga selama bermain papan pemutar belum maksimal dan 

hanya bisa menjawab lima sampai sepuluh kartu soal kalimat.

4) Kemampuan guru dalam penguasaan materi sudah baik tetapi 

dalam menggunakan media yang efektif dengan permainan tebak 

kalimat dalam kelompok dan bernyanyi bersama.

5) Hasil tes menunjukkan bahwa ketuntasan belajar adalah 67, 86%, 

sehingga masih ada 39, 3% siswa yang belum tuntas.  Maka 

ketuntasan belajar siswa kualifikasi baik atau berhasil.
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Tabel 4.48
Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I, II, III

                                                

No. Indikator

Rata-rata Persentase (%) Skor 
Rata-
rata
(%)

Siklus I Siklus II Siklus III
SI 
P1

SII 
P2

SII 
P1

SII 
P2

SIII 
P1

SIII 
P2

1.

Mengemukakan tujuan 
pembelajaran dan 
kegiatan yang akan 
dilakukan

50 75 75 75 100 75 75
(baik)

62, 5 75 87, 5

2. Melakukan apersepsi
75 75 100 100 100 100 91, 67

(sangat 
baik)

75 100 100

3. Memotivasi siswa
75 75 100 100

10
0

10
0

91, 67
(sangat 
baik)75 100 100

4.
Membimbing siswa 
dalam kerja kelompok  
maupun individu

50 75 75 75 75 75 70, 83
(baik)

62, 5 75 75

5. Memberi penguatan
75 100 100 100 100 100 95, 83

(sangat 
baik)87, 5 100 100

6
Menggunakan media 
secara efektif

50 75 100 100 100 100 87, 5
(sangat 
baik)62, 5 100 100

7
Melaksanakan 
pembelajaran yang 
menarik

75 100 100 100 100 100 95, 83
(sangat 
baik)

87, 5 100 100

8 Melakukan evaluasi
50 50 75 100 75 100 75

(baik)50 87, 5 87, 5

9 Mengelola waktu
50 50 75 75 75 75 66, 67

(baik)50 75 75

10 Kegiatan akhir
50 75 75 75 75 75 70, 83

(baik)62, 5 75 75
Rata-rata Persentase 
Keterampilan Guru

67, 5% 87, 5% 88, 75%
Sangat 
baik
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Diagram 4.19
Perbandingan Keterampilan Guru Siklus I, II, III

Diagram 4.20 
Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus  I, II dan III
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Tabel 4.49
Data Hasil Pengamatan Keterampilan Siswa Membaca Huruf Jawa Siklus I, 

II dan III

No.
Aspek 

Penilaian
Siklus I 

(%)
Siklus 
II  (%)

Siklus III 
(%)

Peningkatan (%)
SI-SII SII-SIII SI-SIII

1. Pelafalan 47, 25 53, 57 65, 18 6, 32 11, 61 17, 93
2. Intonasi 38, 39 50, 89 66, 96 12, 5 16, 07 28, 57
3. Jeda 42, 75 51, 79 64, 29 9, 04 12, 5 21, 54
4. Kelancaran 41, 07 48, 21 62,5 7, 14 14, 29 23, 43

Jumlah 169, 46 204, 46 258,93
8, 75 13, 61 22, 36

Rata-rata Kelas 42,37 51, 12 64,73

Diagram 4.21 
Perbandingan Keterampilan Membaca Siswa Siklus I, II dan III
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Tabel 4.50
Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus I, II dan III

Hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran bahasa Jawa  

materi membaca huruf Jawa mengalami peningkatan yang 

signifikan dari pelaksanaan siklus I pertemuan pertama  hingga 

siklus III pertemuan kedua. Ketuntasan juga meningkat dari siklus 

I sampai III. Pada prasiklus ketuntasan mencapai 35, 71%, setelah 

dilaksanakan siklus I ketuntasan menjadi 55, 35%, siklus II 

menjadi 73, 22% dan siklus III mencapai 67, 86%. Dapat dilihat 

pada diagram di bawah ini:

No Pencapaian Prasiklus
Siklus I Siklus II Siklus III

Siklus 
I P1

Siklus 
I P2

Siklus 
II P1

Siklus 
II P2

Siklus 
III P1

Siklus 
III P2

1. Rata-rata 42, 5
58, 57 60, 36 65, 54 79,1 60, 54 68, 75

59, 47 72, 32 64, 65

2.
Nilai 
terendah

5
5 5 5 10 5 10

5 5 5

3.
Nilai 
tertinggi

100
100 100 100 100 100 100

100 100 100

4. Tuntas 35, 71%
50% 60, 

7 %
64, 
29%

82, 
14%

67, 
86%

67, 
86%

55, 35% 73, 22% 67, 86%

5.
Belum 
tuntas

64, 29%
50% 39, 

3%
35, 
71%

17, 
86%

32, 
14%

32, 
14%

44, 65% 26, 78% 32, 14%



Hasil observasi menunjukkan bahwa keterampilan guru, 

aktivitas siswa, keterampilan siswa dalam membaca huruf Jawa 

dan hasil belajar siswa tiap siklus mengalami peningkatan. Jadi 

dapat disimpulka

1) Rata

90% (sangat baik), sehingga sudah dapat memenuhi indikator 

keberhasilan yang sudah ditetapkan.

2) Rata

mengalami peningkatan menjadi 

dapat memenuhi indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan.
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Perbandingan Hasil Belajar Siklus I, II dan III
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aktivitas siswa, keterampilan siswa dalam membaca huruf Jawa 

dan hasil belajar siswa tiap siklus mengalami peningkatan. Jadi 
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Rata-rata persentase keterampilan guru pada siklus III adalah 

90% (sangat baik), sehingga sudah dapat memenuhi indikator 

keberhasilan yang sudah ditetapkan.

Rata-rata persentase aktivitas siswa pada siklus III juga 

mengalami peningkatan menjadi 83, 48%, sehingga sudah 

dapat memenuhi indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan.
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Perbandingan Hasil Belajar Siklus I, II dan III

Hasil observasi menunjukkan bahwa keterampilan guru, 

aktivitas siswa, keterampilan siswa dalam membaca huruf Jawa 

dan hasil belajar siswa tiap siklus mengalami peningkatan. Jadi 

rata persentase keterampilan guru pada siklus III adalah 

90% (sangat baik), sehingga sudah dapat memenuhi indikator 

rata persentase aktivitas siswa pada siklus III juga 

83, 48%, sehingga sudah 

dapat memenuhi indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan.

tuntas tidak tuntas
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3) Rata-rata persentase keterampilan siswa membaca huruf Jawa 

pada siklus III meliputi aspek pelafalan, intonasi, jeda dan 

kelancaran adalah 64, 37%, sehingga sudah dapat memenuhi 

indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan.

4) Hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada siklus II 

dengan soal berupa kata jawa, 23 siswa dari 28 siswa  yaitu  

rata-rata persentase dalam membaca kata 82, 14% dan  67, 

86% membaca kalimat nilainya mencapai KKM yang 

ditetapkan yaitu 60. Sehingga sudah dapat memenuhi indikator 

keberhasilan yang sudah ditetapkan.

B. Pemaknaan Hasil Temuan

1. Pembahasan Siklus I, II dan III

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa 

Jawa dengan menggunakan media permainan papan pemutar dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dalam pembelajaran 

sehingga penguasaan  dan pemahaman konsep materi huruf Jawa oleh 

siswa menjadi lebih baik, keterampilan membaca huruf Jawa  siswa 

berupa huruf carakan berupa  kata Jawa dan kalimat Jawa menjadi lebih 

baik. Kesimpulan tersebut dapat diambil berdasarkan hasil observasi dan 

refleksi pada setiap siklusnya.

Data tersebut dapat diketahui melalui lembar observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan siswa dalam membaca 
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dan perolehan hasil tes. Lembar observasi keterampilan guru, peneliti 

meminta bantuan guru mitra untuk mengamati sepuluh indikator penting 

yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran. Hampir semua indikator 

mengalami peningkatan. Untuk keaktifan siswa, peneliti mengamati 

delapan kategori yang terjadi perbaikan bertahap pada siklus I, II dan III. 

Pada siklus I dan II soal berupa membaca kata Jawa, siklus III siswa 

membaca huruf Jawa berupa kalimat. Keterampilan siswa dalam 

membaca huruf Jawa mengalami peningkatan  pada setiap siklusnya. 

Pada tes akhir juga secara bertahap  hasil belajar siswa meningkat 

meliputi aspek membaca kata dan kalimat.  Pelaksanaan tindakan ini 

dilaksanakan  dengan tiga siklus,  setiap siklus dua pertemuan. Siklus 

pertama pertemuan pertama  yang diamati adalah keterampilan guru, 

aktivitas siswa. Berikut ini uraian tiap siklus:

a. Siklus I

Pada siklus pertama keterampilan guru mengajar rata-rata 

persentasenya mencapai 60% cukup (C). Masih banyak siswa yang 

belum fokus memperhatikan tugas dan perintah guru sebagian siswa 

juga masih belum menjalin kerjasama dalam kelompok. Sebagian 

besar siswa belum bisa memahami penggunaan media permainan 

papan pemutar karena guru tergesa-gesa dalam menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan guru lupa membawa media jarum jam dalam 

permainan papan pemutar. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menggunakan  media permainan papan pemutar  rata-rata persentase 
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mencapai 54, 37% cukup (C), karena siswa belum jelas dalam 

menggunakan permainan papan pemutar. Ketuntasan belajar pada 

siklus I pertemuan sudah meningkat daripada prasiklus. Semula 

ketuntasan mencapai 25% dengan rata-rata 44, 29 meningkat 

menjadi 50% dengan rata-rata 58, 57 pada siklus I pertemuan 

pertama. Untuk memperbaiki tindakan pada siklus pertama, pada 

siklus pertama pertemuan kedua peneliti mendesain pembelajaran 

semenarik mungkin dengan appersepsi menyanyi dan  membaca 

huruf Jawa dengan media tambahan LCD sebagai apersepsi. Selain 

itu guru memperjelas penggunaan media permainan papan pemutar 

dan siswa dilibatkan lebih banyak dalam membaca huruf Jawa 

melalui media permainan papan pemutar.

Pelaksanaan siklus I  pertemuan kedua  mengamati 

keterampilan guru, keterampilan membaca siswa meliputi aspek 

pelafalan, intonasi, jeda dan kelancaran. Pelaksanaan siklus I 

pertemuan kedua sudah lebih baik daripada siklus I pertemuan  

pertama dalam mengamati keterampilan guru dan hasil belajarnya 

meningkat.  Keterampilan guru yang semula rata-rata persentasenya 

60% dengan kualifikasi cukup (C) pada siklus I pertemuan pertama,  

meningkat menjadi 75% dengan kualifikasi baik (B) pada siklus I 

pertemuan kedua. Guru sudah jelas dalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan guru sudah lengkap dalam mempersiapkan media 

permainan papan pemutar. Tetapi dalam pengelolaan waktu guru 
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tidak sesuai karena guru menggunakan sistem penomoran acak 

sehingga menyababkan siswa ramai dan mengganggu siswa yang 

sedang tes lisan membaca. Keterampilan membaca siswa  dengan 

permainan pemutar pada siklus I  meliputi aspek pelafalan, intonasi, 

jeda dan kelancaran persentase rata-rata mencapai 42, 37 dengan 

kualifikasi kurang (K). Persentase ini tergolong rendah karena 

kebanyakan siswa belum bisa menghafal huruf Jawa sehingga guru 

perlu membimbing siswa dan memotivasi siswa dalam menghafal 

huruf  Jawa dengan tebak huruf Jawa sebelum  waktu istirahat. Pada 

hasil belajar secara tertulis siswa sudah mengalami peningkatan 

dibandingkan siklus I pertemuan pertama semula rata-rata nilai 

mencapai 58, 57 atau ketuntasan mencapai 50%, pada siklus I 

pertemuan kedua rata-rata nilai mencapai 60, 36 atau ketuntasan 

mencapai 60, 7%.

b. Siklus II

Siklus kedua pertemuan pertama  yang diamati adalah 

keterampilan guru dan aktivitas siswa. Hasil pengamatan 

keterampilan guru dalam mengajar pada siklus II pertemuan pertama 

mengalami peningkatan dibandingkan siklus I pertemuan kedua, 

semula rata-rata skornya mencapai 3 atau 75% meningkat menjadi 3, 

5 atau 87, 5%.  Hasil pengamatan keterampilan guru dalam 

membimbing siswa sudah sabar dan pengelolaan waktunya sudah 

tepat. Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II mengalami 
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peningkatan daripada siklus I, aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menggunakan  media permainan papan pemutar   semula rata-rata 

persentase mencapai 54, 37% dengan kualifikasi cukup (C) dan pada 

siklus II rata persentasenya menjadi 66, 52% dengan kualifikasi baik 

(B). Sebagian besar siswa sudah fokus memperhatikan tugas dan 

perintah guru sebagian besar siswa semangat bekerjasama dalam 

kelompok sudah memahami penggunaan media permainan papan 

pemutar. Siswa dalam bermain sudah sesuai prosedur permainan. 

Ketuntasan belajar pada siklus II pertemuan pertama sudah 

meningkat daripada siklus I pertemuan kedua. Pada siklus I 

pertemuan kedua semula dengan rata-rata nilai 60, 36 atau 

ketuntasan mencapai 60, 7%, meningkat menjadi dengan atau rata-

rata nilai pada siklus II pertemuan pertama adalah 65, 54 atau 

ketuntasan mencapai 64, 29%. Untuk memperbaiki tindakan pada 

siklus II pertemuan pertama, pada siklus II pertemuan kedua peneliti 

mendesain pembelajaran semenarik mungkin dengan appersepsi 

menyanyi dengan lagu yang berbeda yaitu lagu hanacaraka dan  

membaca huruf Jawa dengan media tambahan LCD sebagai 

apersepsi. Selain itu guru memperjelas penggunaan media permainan 

papan pemutar dan siswa dilibatkan lebih banyak dalam membaca 

huruf Jawa melalui media permainan papan pemutar.

Pelaksanaan siklus II pertemuan kedua  mengamati 

keterampilan guru, keterampilan membaca siswa meliputi aspek 
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pelafalan, intonasi, jeda dan kelancaran. Pelaksanaan siklus II 

pertemuan kedua sudah lebih baik daripada siklus II pertemuan  

pertama dalam mengamati keterampilan guru dan hasil belajar pada 

siklus II pertemuan kedua meningkat. Keterampilan guru yang 

semula rata-rata persentasenya 87, 5% dengan kualifikasi sangat baik 

(SB) pada siklus II pertemuan kedua meningkat menjadi 90% 

dengan kualifikasi sangat baik (SB) pada siklus II pertemuan kedua 

karena guru sudah jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan guru sudah lengkap dalam mempersiapkan media permainan 

papan pemutar. Guru dalam menilai siswa membaca mendahulukan 

yang terampil membaca dahulu, yang belum hafal huruf Jawa 

dibantu teman yang sudah maju ke depan. Keterampilan membaca 

siswa  dengan permainan pemutar pada siklus II  meliputi aspek 

pelafalan, intonasi, jeda dan kelancaran  meningkat dibandingkan 

siklus I. Semula pada siklus I rata-rata persentase mencapai 42, 37% 

dengan kualifikasi kurang (K), setelah pelaksanaan siklus II rata-rata 

persentase mencapai 51, 12% dengan kualifikasi kurang (K). 

Persentase ini tergolong rendah karena sebagian siswa belum bisa 

menghafal huruf Jawa secara lancar dan membaca kata Jawa 

sehingga guru perlu membimbing siswa dan memotivasi siswa 

dalam menghafal huruf  Jawa. Siklus II pertemuan kedua hasil 

belajar secara tertulis siswa sudah mengalami peningkatan 

dibandingkan siklus II pertemuan pertama semula rata-rata nilai 
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mencapai 65, 54 atau ketuntasan mencapai 64, 29%. Siklus II 

pertemuan kedua rata-rata nilai mencapai 79, 1 atau ketuntasan 

mencapai 82, 14%. Melihat hasil belajar pada siklus II pertemuan 

kedua ini nilai sudah sangat baik (SB) sehingga penelitian 

menggunakan media permainan dalam membaca kata sudah berhasil.

Berdasarkan data nilai siklus II pertemuan kedua 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang tinggi dengan hasil 

nilai rata-rata belajar mencapai 79,1 sehingga siswa sudah 

menguasai membaca kata.  Pada siklus III pertemuan pertama, hasil 

pengamatan keterampilan mengajar guru dan aktivitas siswa dalam 

bermain papan pemutar mengalami peningkatan.

c. Siklus III

Hasil pengamatan keterampilan guru  siklus III pertemuan 

pertama sangat baik dengan rata-rata persentase 90%, sama seperti 

pada pelaksanaan siklus II pertemuan kedua. Guru dalam 

melaksanakan pembelajaran sudah tepat waktu dan dalam 

membimbing siswa sabar. Hasil pengamatan aktivitas siswa pada 

siklus III sudah lebih baik daripada siklus II, rata-rata persentase 

aktivitas  siswa semula 66, 52% (B) pada siklus III meningkat 

menjadi 83, 48% (SB). Peningkatan pada aktivitas permainan papan 

pemutar pada siklus III karena siswa sudah hafal cara memainkan 

dan aturan membaca huruf Jawa. Hasil nilai rata-rata belajar siswa  

pada siklus III pertemuan pertama dalam membaca kalimat  menurun 
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dibandingkan siklus II pertemuan kedua semula rata-rata nilai adalah 

79, 1 atau ketuntasan mencapai 82, 14% menjadi 60, 54 atau 

ketuntasan 67, 86% pada siklus III pertemuan pertama. Penurunan 

nilai pada siklus III karena siswa membaca soal berupa kalimat. 

Kalimat dalam huruf Jawa merupakan kumpulan kata Jawa. 

Sebagian besar siswa kesulitan menghafal huruf Jawa secara cepat. 

Untuk memperbaiki tindakan pada siklus III pertemuan pertama, 

pada siklus III pertemuan kedua peneliti mendesain pembelajaran 

semenarik mungkin dengan appersepsi menyanyi dan  memberikan 

pekerjaan rumah.  Sebelum keluar kelas siswa dilatih dengan 

menebak huruf Jawa secara acak.

Pelaksanaan siklus III pertemuan kedua  mengamati 

keterampilan guru, keterampilan membaca siswa meliputi aspek 

pelafalan, intonasi, jeda dan kelancaran. Pelaksanaan siklus III 

pertemuan kedua sudah lebih baik daripada siklus III pertemuan  

pertama dalam mengamati keterampilan guru dan hasil belajar pada 

siklus III pertemuan kedua meningkat. Keterampilan guru rata-rat 

persentasenya mencapai 90% dengan kualifikasi sangat baik (SB) 

pada siklus III pertemuan kedua karena guru sudah jelas dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru sudah lengkap dalam 

mempersiapkan media permainan papan pemutar. Guru dalam 

menilai siswa membaca mendahulukan yang terampil membaca 

dahulu, yang belum hafal huruf Jawa dibantu teman yang sudah 
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maju ke depan.  Sampai tiga kali peringatan siswa yang ramai dan 

mengganggu siswa yang sedang tes lisan diberi hukuman  keluar 

kelas dengan tambahan tugas 5 soal. Keterampilan membaca siswa  

dengan permainan pemutar pada siklus II  meliputi aspek pelafalan, 

intonasi, jeda dan kelancaran  meningkat dibandingkan siklus II. 

Semula pada siklus II rata-rata persentase mencapai 51, 12% dengan 

kualifikasi kurang (K), setelah pelaksanaan siklus III rata-rata 

persentase mencapai 64, 73% dengan kualifikasi baik (B). Persentase 

ini sudah berhasil baik bila disesuaikan dengan skala penilaian. 

Karena sebagian besar siswa sudah bisa menghafal huruf Jawa 

secara lancar dan membaca kalimat Jawa.  Siklus III pertemuan 

kedua hasil belajar secara tertulis siswa sudah mengalami 

peningkatan dibandingkan siklus III pertemuan pertama semula rata-

rata nilai mencapai 60, 54 atau ketuntasan mencapai 67, 86%. Siklus 

III pertemuan kedua rata-rata nilai mencapai 68, 75 atau ketuntasan 

mencapai 67, 86%. Melihat hasil belajar pada siklus III pertemuan 

kedua ini nilai sudah baik (B) sehingga penelitian menggunakan 

media permainan dalam membaca kata dan kalimat sudah berhasil.

d. Siklus I, II dan III

Pada dasarnya rata-rata nilai siklus I sampai siklus III 

meningkat melalui media permainan papan pemutar. Paling 

meningkat tajam pada siklus kedua pertemuan kedua dalam 

membaca kata, nilai rata-ratamencapai 79, 1 atau rata-rata ketuntasan 
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82, 14%. Pada siklus III guru mengajarkan materi yang lebih sukar 

dengan membaca kalimat. Nilai hasil belajar pada siklus III  

mengalami penurunan dengan nilai rata-rata 68, 75 atau ketuntasan 

67, 86%. Siswa yang belum tuntas pada siklus III pertemuan pertama 

dan  pada siklus III pertemuan kedua adalah siswa yang sama. Siswa 

kurang lancar dalam menghafal huruf Jawa secara cepat. Penelitian 

pada siklus II dalam membaca kata dikatakan berhasil dengan 

kualifikasi sangat baik tetapi penelitian pada siklus III dalam 

membaca kalimat dikatakan berhasil dengan kualifikasi baik (B). 

Tahapan-tahapan pembelajaran melalui media permainan pemutar 

membuat siswa lebih antusias, aktif dan mandiri serta mebuat siswa 

senang dalam mengikuti pembelajaran membaca huruf Jawa. 

Menurut Tarigan (2008: 7) yang menyatakan bahwa membaca 

adalah suatu proses yang dilakukan serta yang digunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh 

penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Pada siklus III 

nilai rata-rata mencapai target dari Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditentukan yaitu 60.

C. Implikasi Hasil Penelitian

Peran guru sebagai fasilitator, mediator dan evaluator sangat 

berpengaruh dalam pembelajaran. Hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa keterampilan guru mengajar bahasa Jawa khususnya 
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membaca huruf jawa meningkat. Aktivitas siswa dalam pembelajaran juga 

meningkat sehingga motivasi menghafal huruf Jawa bisa optimal. Pada 

akhirnya keterampilan siswa kelas IV SD Negeri Kalisegoro dalam membaca  

huruf Jawa mengalami peningkatan diikuti dengan hasil belajar siswa 

mencapai ketuntasan. Kualitas pembelajaran tercapai optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan setelah proses 

pembelajaran membaca huruf Jawa dengan media permainan papan pemutar 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas siswa, 

keterampilan siswa membaca huruf Jawa, dan hasil belajar. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan media permainan papan pemutar sangat 

tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kelas IV SD Negeri 

Kalisegoro, Gunungpati, Kota Semarang.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan pada siswa 

kelas IV SD Negeri Kalisegoro  Kecamatan Gunungpati  Kota Semarang 

dan pembahasan secara bertahap pada setiap siklusnya pada  proses 

pembelajaran membaca huruf Jawa melalui media permainan papan 

pemutar, dapat disimpulkan sebagai berikut: meningkatnya persentase 

keterampilan guru, aktivitas membaca  siswa, keterampilan membaca 

huruf jawa dan hasil belajar siswa pada setiap siklus.

Penelitian ini dapat diketahui bahwa penggunaan media 

permainan papan pemutar dalam pembelajaran membaca huruf Jawa 

terbukti dapat:

1. Meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar  bahasa Jawa 

khususnya membaca huruf Jawa dengan menggunakan media 

permainan papan pemutar. Rata-rata persentase siklus I tercapai 67, 

5% meningkat menjadi 87, 5% pada siklus II dan pada siklus III 

menjadi 88, 75%.

2. Meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SD Negeri Kalisegoro dalam 

membaca huruf Jawa melalui media permainan papan pemutar. Rata-

rata persentase kelompok siklus I tercapai 54, 37% meningkat 

menjadi 66, 52%  pada siklus II dan pada siklus III menjadi 83, 48%.
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3. Meningkatkan keterampilan siswa kelas IV SD Negeri Kalisegoro 

dalam membaca huruf Jawa melalui media permainan papan 

pemutar. Rata-rata persentase kelas siklus I tercapai 42, 37% 

meningkat menjadi 51, 12%  pada siklus II dan pada siklus III 

menjadi 64, 37%.

4. Meningkatkan hasil belajar siswa IV SD Negeri Kalisegoro. Rata-

rata hasil belajar prasiklus tercapai 42, 5 atau 35, 71%. Rata-rata 

siklus I meningkat menjadi 59, 47 atau 55, 35%. Setelah pelaksanaan 

siklus II meningkat menjadi 72, 32 atau 73, 22%  dan pada siklus III 

menjadi 64, 65 atau 67, 86%. Rata-rata nilai kelas IV meningkat  

dari prasiklus sampai siklus II, sedangkan siklus III menurun karena 

evaluasi kalimat Jawa. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa 

kelas IV SD Negeri Kalisegoro Kalisegoro  Kecamatan Gunungpati  

Kota Semarang, peneliti sampaikan saran sebagai berikut:

1. Media papan pemutar dapat digunakan dalam mata pelajaran lain 

selain bahasa Jawa dengan modifikasi yang berbeda.

2. Media papan pemutar ini akan lebih baik jika dikembangkan dengan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Guru perlu membuat variasi dan inovasi model pembelajaran agar 

siswa tidak bosan dan pembelajaran bermakna.
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4. Perlu penelitian lanjut untuk meningkatkan keterampilan membaca 

huruf Jawa dengan media lain.
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