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ABSTRAK 
 

Minarti. 2011. Peningkatan Ketrampilan Membaca Aksara Jawa Melalui 
Pembelajaran Interaktif Berbantuan Macromedia Flash pada Siswa Sekolah 
Dasar. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Sukardi, 
M.Pd. Pembimbing II Sri Sukasih, S.S, M.Pd. 166 halaman. 

 
Kata Kunci: Ketrampilan Membaca, interaktif, macromedia flash. 

 Bahasa Jawa di SD untuk melestarikan kebudayaan Indonesia membantu 
peserta didik untuk meningkatkan ketrampilan membaca nyaring kalimat 
sederhana berhuruf Jawa melalui macromedia flash yang dipadukan dengan 
pembelajaran interaktif. Namun, siswa kurang maksimal dalam upaya 
peningkatan ketrampilan membaca dalam pembelajaran, siswa cenderung bosan 
dan jenuh karena media pembelajaran yang kurang menarik dan suasana belajar 
yang kurang menyenangkan, yang berakibat nilai hasil ulangan semester I tahun 
pelajaran 2009/2010 belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari nilai siswa kelas 
III SD N 1 Bendoharjo pada pelajaran Bahasa Jawa terendah 3,24 dan nilai 
tertinggi 7,48 sehingga rata-rata hanya 5,43 dari 24 siswa, masih dibawah 
KKM(Kriteria Ketuntasan Minimum) dan tingkat daya serap siswa yang masih 
rendah, hanya berkisar 60,15 %. Serta tingkat keaktifan siswa dalam bertanya 
masih kurang, hanya berkisar 25% siswa yang aktif bertanya dalam pelajaran. Hal 
semacam ini menjadikan pembelajaran kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatan aktivitas siswa, meningkatkan kemampuan belajar membaca 
nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa, prestasi belajar siswa dan 
meningkatkan aktivitas guru dalam pembelajaran siswa kelas III SD melalui 
macromedia flash dipadukan pembelajaran interaktif.  

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan secara kolaborasi antara guru kelas III sebagai peneliti dan guru kelas 
VI sebagai pengamat dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus 
penelitian dengan tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Pembelajarn melalui macromedia flash ini menjadikan siswa aktif dalam 
pembelajaran serta meningkatkan interaktif siswa dan guru dalam pembelajaran. 
Pengambilan subyek penelitian sebanyak 32 siswa, yang selanjutnya terbagi ke 
dalam enam kelompok secara acak.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pembelajaran melalui 
macromedia flash mengalami peningkatan kualitas dalam pembelajaran dalam 
pencapaian kriteria ketuntasan belajar siswa yang nilainya diatas 70  pada siklus I 
40,9% dengan rata-rata kelas 70,61 dan siklus II 90,6% dengan rata-rata kelas 
78,77 (2) pembelajaran melalui macromedia flash dapat meningkatkan  hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran. (3) pembelajaran melalui macromedia flash 
dipadukan pembelajaran interaktif dapat meningkatkan  aktivitas guru dalam 
pembelajaran. (4) keaktifan siswa dalam pembelajaran interaktif  mengalami 
peningkatan secara bertahap per siklus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 

tercantum bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Secara umum Sekolah Dasar diselenggarakan dengan tujuan untuk 

mengembangakan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan 

dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta 

mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan menengah. Khususnya 

Pasal 37 ayat (1) tentang butir bahasa dijelaskan sebagai berikut: Bahan 

kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa Daerah, dan bahasa 

Asing. Berdasarkan uraian di atas semakin jelas bahwa mapel Bahasa Jawa 

merupakan mapel muatan lokal di sekolah dasar  dan menengah, nilainya 

dalam rapor memiliki kedudukan yang sama dengan nilai mapel bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris (bahasa asing lainnya). 

Dengan adanya perubahan kedudukan mata pelajaran Bahasa Jawa 

di sekolah dari mulok menjadi mata pelajaran yang sejajar dengan mata 

pelajaran lainnya dan dengan diberlakukannya Kurikulum Bahasa Jawa 

Tahun 2004 di semua jenis dan jenjang sekolah negeri maupun swasta di 
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Jawa Tengah, mulai tahun pelajaran 2005/2006 Bahasa Jawa semakin 

mendapat penghargaan sebagaimana mestinya. 

Kesadaran akan pentingnya peranan Bahasa Jawa sebagai lambang 

kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, alat perhubungan di dalam 

keluarga dan masyarakat daerah, pendukung bahasa nasional, bahasa 

pengantar di sekolah dasar pada tingkat permulaan untuk memperlancar 

pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain.  

Bahasa Jawa merupakan mata pelajaran yang sering dilupakan 

disekolah dasar. Dalam hal ini siswa Sekolah Dasar selalu dihadapkan 

dalam situasi kurangan pembelajaran Bahasa Jawa. Sebagian besar  siswa 

Sekolah Dasar terutama siswa kelas III SD Negeri 1 Bendoharjo bosan dan 

jenuh dalam pembelajaran Bahasa Jawa yang hanya secara teori. Hal ini 

menjadi sorotan guru sebagai Subyek pembelajar untuk memberikan 

pembelajaran bahasa Jawa yang menyenangkan dan menarik perhatian 

siswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Pembelajaran yang hanya 

menggunakan media seadanya pada pembelajaran Bahasa Jawa dan 

dilakukan di dalam kelas terkadang menjadikan siswa jenuh dan mudah 

bosan maka diharapkan guru kreatif  dalam pembelajaran lebih-lebih 

mengacu pada kurikulum KTSP. Pembelajaran yang dilaksanakan di SD 

terutama kelas III termasuk kelas rendah. Pembelajaran dilaksanakan 

melalui macromedia flash diharapkan dapat meningkatkan interaktif siswa.   

Berdasarkan pengamatan guru kelas III di SD Negeri 1 

Bendoharjo, bahwa pembelajaran Bahasa Jawa  masih menekankan konsep-

konsep yang terdapat di dalam buku dan juga belum memanfaatkan media 
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yang menarik dalam pembelajaran secara maksimal. Mengajak siswa 

berinteraksi aktif dalam kelas jarang dilakukan. Sebagian guru masih 

mempertahankan urutan-urutan dalam buku tanpa mempedulikan 

kesesuaian dengan lingkungan belajar siswa. Hal ini membuat pembelajaran 

tidak efektif dan kurang vareatif, karena siswa kurang merespon terhadap 

pelajaran yang disampaikan. Maka pengajaran semacam ini cenderung 

menyebabkan kebosanan kepada siswa. 

Siswa telah memiliki Ketrampilan awal yang telah diterima di 

kelas sebelumnya. Ketrampilan awal siswa ini harus digali agar siswa lebih 

belajar mandiri dan kreatif, khususnya ketika mereka akan mengaitkan 

dengan pelajaran baru. Setelah dicermati, ternyata kurang  minatnya siswa 

dalam pembelajaran Bahasa Jawa di SD Negeri 1 Bendoharjo, Kec. Gabus 

Kab. Grobogan karena media pembelajaran yang kurang menarik dan 

suasana belajar yang kurang menyenangkan, yang berakibat nilai hasil 

ulangan semester I tahun pelajaran 2009/2010 belum maksimal, hal ini 

dapat dilihat dari nilai siswa kelas III SD Negeri 1 Bendoharjo pada 

pelajaran Bahasa Jawa terendah 3,24 dan nilai tertinggi 7,48 sehingga rata-

rata hanya 5,43 dari 29 siswa, masih dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimum) dan tingkat daya serap siswa yang masih rendah, hanya berkisar 

60,15%. Serta tingkat keaktifan siswa dalam bertanya masih kurang, hanya 

berkisar 25% siswa yang aktif bertanya dalam pelajaran. Hal semacam ini 

menjadikan pembelajaran kurang maksimal. 

Hasil penelitian yang di lakukan Mauludiyah, Helmina. 2009. 

Penggunaan Multimedia Interaktif Serta Kegiatan Praktikum Untuk 
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Meningkatkan Hasil Belajar Materi Batuan Siswa Kelas V SD Kauman I 

Kota Malang memberikan persepsi baik terhadap pelaksanaan pembelajaran 

di kelas V sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran materi batuan dengan menggunakan multimedia interaktif dan 

kegiatan praktikum dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

keaktifannya. Hasil belajar tersebut diperoleh dari nilai uji kompetensi dan 

penilaian proses selama kegiatan praktikum. Hasil belajar siswa pada siklus 

I sebesar 67,84 meningkat menjadi 81,22 pada siklus II. Rerata keaktifan 

siswa pada siklus I sebesar 2,6 meningkat menjadi 5,6 pada siklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

multimedia interaktif dan kegiatan praktikum dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V SD Kauman I Kota Malang (dalam 

http://library.um.ac.id/.2009 diakses pada tanggal 10 Mei 2010 pukul 21.00 

WIB. 

Hasil penelitian Abdul Rahman, 2007. Pengembangan Media 

Pembelajaran Aksara Jawa Dengan Macromedia Flash MX”.  adalah 

terciptanya program pembelajaran aksara  berbasis multimedia interaktif 

yang dikembangkan dengan bantuan program Macromedia Flash MX 

setelah diujikan pembelajaran ini layak digunakan sebagai alat bantu 

pembelajaran aksara jawa, sebagai referensi media bagi dunia pendidikan.  

http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/HASH0151/2c111472.

dir/doc.pdf diakses pada tanggal 06 Juli pukul 11.26 WIB. 
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B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Perumusan Masalah 

a.   Masalah Umum 

Apakah pembelajaran interaktif berbantuan macromedia flash 

dapat meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa pada siswa 

kelas III  SD N 1 Bendoharjo? 

b.   Masalah khusus 

1) Apakah melalui pembelajaran interaktif  berbantuan  macromedia 

flash dapat meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran bahasa 

Jawa  kelas III SD Negeri 1 Bendoharjo? 

2) Apakah melalui  pembelajaran interaktif  berbantuan  macromedia 

flash dapat meningkatkan aktivitas guru pada pembelajaran bahasa 

Jawa  kelas III SD Negeri 1 Bendoharjo?  

3) Apakah melalui pembelajaran interaktif  berbantuan  macromedia 

flash dapat meningkatkan hasil belajar siswa pembelajaran bahasa 

Jawa pada kelas III SD Negeri 1 Bendoharjo? 

2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pemecahan masalah dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa melalui 

pembelajaran interaktif berbantuan macromedia flash pada siswa. 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran interaktif dilakukan 
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beberapa siklus, setiap siklusnya melalui: perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi.  

 

C.   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.   Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa melalui 

pembejaran interaktif berbantuan macromedia flash  pada siswa kelas III  

SD N 1 Bendoharjo. 

b.   Tujuan  Khusus 

1) Untuk dapat meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran bahasa 

jawa melalui pembelajaran interaktif  berbantuan  macromedia flash  

kelas III SD Negeri 1 Bendoharjo? 

2) Untuk dapat meningkatkan aktivitas guru pada pembelajaran bahasa 

jawa melalui pembelajaran interaktif  berbantuan  macromedia flash 

kelas III SD Negeri 1 Bendoharjo?  

3) Untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran bahasa 

Jawa  melalui pembelajaran interaktif  berbantuan  macromedia flash 

kelas III SD Negeri 1 Bendoharjo? 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat dalam pendidikan secara langsung 

maupun tidak langsung. Manfaatnya antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

a.   Penelitian ini untuk memperluas keterampilan membaca akara Jawa  

   b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan yang akan memberikan 

kontribusi terhadap pihak-pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut 

pembelajaran interaktif. 

 c. Menambah kajian tentang penelitian pembelajaran bahasa Jawa. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

1. Siswa berperan aktif dalam kegiatan belajar. 

2. Siswa dapat meningkatkan motifasi dalam belajar. 

3. Siswa senang terhadap pelajaran sehingga mengurangi kebosanan 

dalam belajar. 

b.  Bagi guru 

1. Guru mampu menyampaikan materi secara mudah dan menyenangkan. 

2. Guru mampu menyampaikan materi pelajaran dengan metode yang 

tepat dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. 

3. Guru dapat meningkatkan pengetahuan dalam profesi sebagai 

peningkatan profesionalisme guru serta meningkatkan mutu proses 

pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. 
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2. Meningkatkam mutu dan prestasi sekolah 

3. Mewujudkan lingkungan belajar mengajar yang sehat dan 

menyenangkan. 

d. Bagi SD Negeri 1 Bendoharjo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan  

1. Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai data awal untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam menumbuhkan 

keaktifan belajar siswa.  

2. Sebagai bahan reformasi bagi peneliti-peneliti lainnya yang meneliti 

tentang pembelajaran Bahasa Jawa, khususnya pembelajaran bahasa 

Jawa di Sekolah Dasar. 

3. Memberikan masukan bagi guru kelas Sekolah Dasar dalam mengajar, 

khususnya bahasa Jawa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Bahasa 

a. Pengertian bahasa 

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia perlu 

berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Pada saat manusia 

membutuhkan eksistensinya diakui, maka interaksi itu terasa semakin 

penting. Kegiatan berinteraksi ini membutuhkan alat, sarana atau media, 

yaitu bahasa. Sejak saat itulah bahasa menjadi alat, sarana atau media. 

Bahasa adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. 

Bahasa sangat dibutuhkan dalam setiap aktifitas kehidupan manusia 

sehari-hari. Mereka bisa memperoleh apa yang mereka inginkan. Mereka 

dapat bekerja sama dengan orang lain. Mereka juga dapat bekerja sama 

dengan tetangga ataupun dalam suatu komunitas. 

Secara umum sudah jelas bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat 

komunikasi. Bahasa sebagai wahana komunikasi bagi manusia, baik 

komunikasi lisan maupun tulis. 

b. Bahasa Daerah (Jawa) 

Bahasa daerah sebagai identitas mengungkapkan jati diri dari   

penuturnya. Sebagai alat komunikasi dalam keluarga dan masyarakat, 

bahasa daerah berperan sebagai media interaksi dan kerjasama bagi 

sesama warga. Sebagai pendukung bahasa nasional, bahasa daerah 
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berperan penting dalam memperlancar pengajaran bahasa nasional dan 

berbagai bidang ilmu. Sebagai alat pengembangan dan pendukung 

kebudayaan daerah masing-masing, bahasa daerah merupakan jendela 

untuk memasuki ranah budaya. Ia menyimpan tata nilai budaya dalam 

berbagai bentuk, misalnya: kosa kata, pantun, cerita rakyat, dan lain-lain.  

Bahasa menunjukan bangsa, begitu pepatah lama mengatakan. 

Sebuah teori mengatakan dalam bahasa terkandung subtansi budaya. 

Bahasa dipandang sebagai refleksi identitas paling kokoh sebuah kultur 

masyarakat. Ia pengait yang sangat kuat eksistensi budaya dan entitas 

tertentu. Bahasa yang kuat ditandai dengan pemakaian pada tata 

pemerintahan, pendidikan dan media massa. Sedangkan bahasa yang 

lemah ditandai dengan mengecilnya jumlah penutur.  

Penggunaan bahasa ditempat kerja dalam sebuah lingkungan 

khusus dinilai sebagai indikator baik bagi kelangsungan sebuah bahasa. 

Perubahan bahasa adalah sesuatu normal. Bahasa berubah dari waktu ke 

waktu. Perubahan bahasa bisa terjadi karena faktor internal, tetapi juga 

banyak disebabkan oleh faktor ekternal. Faktor eksternal merupakan faktor 

sangat potensial yang menyebabkan kepunahan bahasa, apalagi bagi 

bahasa daerah. Bahasa daerah makin terpinggirkan. Bahasa daerah banyak 

yang punah. Kepunahan bahasa daerah disebabkan adanya kecenderungan 

penggunaan bahasa nasional (bahasa Indonesia) dalam pendidikan formal 

maupun dalam kehidupan sehari-sehari. Kepunahan tersebut disebabkan 

oleh makin berkurangnya penutur asli dan kecenderungan beralihnya 

penggunaan bahasa sehari-hari ke bahasa Indonesia serta penggunaan 
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bahasa Indonesia secara intensif dalam pendidikan formal. Bahasa daerah 

sedikit demi sedikit tergeser kedudukannya dan lama kelamaan bisa 

menjadi punah. 

Hakikat melestarikan bahasa adalah membiasakan diri dalam 

menggunakannya. Agar bahasa Jawa tidak mengalami kepunahan, maka 

pembiasaan penggunaan bahasa harus ditanamkan sejak usia dini. 

Sehingga diperlukan upaya sistematis, terpadu dan berlanjut untuk bahasa 

daerah (Jawa).  

Pemerintah daerah seharusnya memiliki strategi jitu untuk 

mempertahankan bahasa Jawa yaitu pada tataran kebijakan makro, dengan 

penerbitan peraturan daerah yang merupakan fondasi kebijakan 

perencanaan bahasa yang menempatkan bahasa daerah sebagai bagian tak 

terpisahkan dari strategi atau politik kebudayaan daerah. Selain itu, 

diperlukan untuk membentuk Lembaga Kebudayaan Daerah dan 

perhatiaan khusus pemerintah dalam bidang kebudayaan serta dengan 

mendirikan Pusat Kajian Kebudayaan Daerah yang memiliki komitmen 

tinggi dalam pelestarian seni, jurnalisme, sastra, dan pengajaran bahasa 

daerah. Pasal 32 UUD 1945 menegaskan bahwa, “Negara menghormati 

dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional”. 

Kita tidak boleh melupakan bahwa Negara Kesatuan Indonesia ini 

terbentuk atas kesepakatan kelompok-kelompok etnis untuk berhimpun 

diri dalam sebuah organisasi yang disebut negara kesatuan.  

Sekarang Nasib bahasa berkaitan erat dengan pemakai dan 

pemakaiannya. Dan kalau bahasa merosot atau punah, hal tersebut karena 
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keadaan penuturnya telah berubah, setidaknya ada lima tujuan dari upaya 

pelestarian bahasa ibu: mewujudkan diversitas budaya, memelihara 

identitas etnis, memungkinkan ada stabilitas sosial, secara psikis 

menambah rasa aman bagi anak dan meningkatkan kepekaan linguistik. 

Kelimanya dalam konteks kebudayaan. Berbagai penyuluhan, pelatihan 

dan perlombaan bahasa, sastra konggres Bahasa Jawa serta  budaya yang 

melibatkan berbagai lapisan dan golongan dalam masyarakat penutur 

Bahasa Jawa yang ada di Indonesia juga belahan dunia lainnya  

untuk menumbuh kembangkan sikap positif terhadap penguasaan dan 

penggunaan bahasa, sastra dan budaya Jawa. 

 Berdasarkan berbagai kondisi itu, maka perlu adanya suatu sistem 

yang mampu mensinergikan antara bahasa daerah sebagai bahasa ibu, 

bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan serta bahasa Inggris sebagai 

bahasa internasional. Saatnya sekarang kita mulai menghilangkan citra 

buruk bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang ketinggalan zaman. 

Pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja keras nguri-

uri bahasa Jawa ini agar tetap lestari. Tentu jalan itu harus ditempuh secara 

konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. Bukankah tinggi rendahnya 

kebudayaan dan adat istiadat menunjukkan tinggi rendahnya peradaban 

suatu bangsa.  

c. Aksara Jawa  

Aksara Jawa jaman pra-sejarah ditemukan tercantum dalam suatu 

prasasti. Tergambar pada permukaan batu besar di celah Pegunungan 

Lawu Jawa Timur. Aksara Jawa tersebut merupakan aksara Jawa kuno 
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permulaan bertahun 911 masehi. Ditemukan abad 13-14 pada jaman 

kerajaan Majapahit sewaktu Prabu Brawijaya II bertahta.  

 Bacaan serangkaian kalimat bunyi aksara suku kata sarimbag 

urutan 5 huruf permulaan dari 20 aksara pada baris pertama berbunyi 

a n c r k artinya ada duta.  
Sejarah yang berkembang pada jaman pra sejarah menyebutkan 

bahwa caraka adalah utusan Hyang Bagas Puruwa (Tuhan Sang Maha 

Permulaan Hidup). 

   Utusan pertama tersebut adalah pendeta muda yang bernama 

Empu Ubayun (yang artinya sanggup), dialah yang membuat Carakan 

Jawa. Akan tetapi, pada waktu itu carakan Jawa masih belum sempurna, 

oleh karena itu Sang Hyang Bagas Puruwa mengutus lagi untuk yang 

kedua kalinya seorang ahli yang bernama Empu Galihan (yang artinya 

kejatian pemikir) untuk menghaluskan wujud aksara yang tak dapat 

berubah-ubah lagi.  

Empu Galihan bertugas membuat pusaka penerang agar dapat 

menerangi semua manusia yang tertutup kabut kegelapan. Empu Ubayun 

mendapatkan wangsit dari Sang Hyang Bagas Puruwa. Wangsit ini yang 

memberikan inspirasi bagi Empu Ubayun untuk merancang pembuatan 

bentuk aksara Jawa. Pada jaman itu menurut Empu Ubayun (tahun 

sebelum 911 masehi) dunia berbentuk persegi empat (kotak) tanpa batas 

ukuran, jarak antara satu sudut dengan sudut yang lain sangat jauh. 

 Penguasa kotak yang amat luas tersebut adalah Mawidhi 

(Manunggaling Hyang Widhi). Kotak itu tertutup dan berkunci, artinya 

siapapun yang sudah paham benar akan budi pekerti dirinya yang menuju 
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keluhuran Gusti akan dapat membuka kotak itu, yang pada hakikatnya 

adalah Hyang Mawidhi pribadi. Karena itu adalah wewenangnya 

(Nitihardjo, 2001: 19). Digambarkan bahwa dasar kotak itu adalah bumi, 

sedangkan tutup kotak itu sebagai langit dengan isinya. Berhubungan 

antara satu dengan yang lain yang berada pada langit itu menimbulkan 

daya, yakni cahaya yang tersebar memenuhi kotak (jagad) itu bersifat 

angin, api, air dan inti sari bumi, semua itu adalah manunggal (menyatu 

padu). 

Hal tersebut menumbuhkan pengertian Empu Ubayun bahwa pada 

hakikatnya permulaan aksara Jawa menggambarkan penguasaan-Nya 

Hyang Mawidhi bagi semua yang ditakdirkan hidup, memang semestinya 

bahwa semua mahkluk harus mengerti pada yang mentakdirkannya. Dan 

pada akhirnya semua mahluk melakukan semua yang serba baik.  

  Pengertian demikian itu untuk peganggan bagi siapapun juga, 

khususnya pengertian mengenai hubungannya dengan ilmu tentang asal 

(sangkan) dan bagaimana akan ke mana (paran), yang biasa disebut 

sangkan paraning dumadi. Yang dimaksud dengan carakan ialah abjad 

Jawa yaitu sistem huruf yang digunakan untuk menuliskan Bahasa Jawa 

sehari-hari. 

a: Hingsun Awal sabda Hyang Bagas Puruwa, Hana ada 
permulaan wujud yang disebut Ekajati (kemanunggalan sejati), tahtanya  
 
berada di alam purwajati dalam arti kalau kembali pulih sempurna seperti  
 
sedia kala sampai alam akhir kelak atau alam Hyang Suksma Kawekas  
 
(Dewanya Suksma yang terakhir).  
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n: Nitahake, Menakdirkan atau mewujudkan. Jadi Hyang Bagas 
Paruwu sudah memerintahkan. 

 
c: Cahya adalah sinar penerangan tanpa bentukan, yaitu cahaya Sang 

Dewanya Permulaan hidup pribadi.  
 
r: Rasa, adalah rasanya Sang Dewanya Permulaan hidup pribadi 

yang sudah dititahkan atau diperintahkan. 
 
k: Karsa, kehendak, kemauan yaitu kehendaknya Dewa permulaan 

hidup pribadi.  
 
Makna hakikat aksara a n c r k adalah Sang Dewanya 

Permulaan Hidup.  
 

Sang Dewanya Permulaan Hidup atau Hyang Bagas Paruwu disebut 

Hyang Huna artinya Dewa Swara pembicaraan tanpa lisan. Lisan atau 

ucap hanya suatu piranti.  

f: Dumadi berarti sudah jadi,berujud (gatra) sudah ada namun ujud 
yang masih tersembunyi (samar). 
 

t: Titising ialah tetes-Nya, tepat benar kenanya sabda perintahnya 
semula.  

s: Sari rasa, sarining rasa seluruh apa yang terbentang ialah rasanya 
Sang Dewa Permulaan Hidup.  
 

w: Wandiya, adalah wahana yang dirahasiakan, berulang kali 
hidupnya. Jadi, wahana yang dirahasiakan itu sebenarnya adalah yang  
 
disebut tidak hanya sekali hidup. 
 

l: Laksana, lumaksana berjalan tiada hentinya. Berarti makarti, 
mengerjakan berbuat, menjalankan, melakukan. Karena itu lalu berujud  
 
jelas perbuatan yang dijalankan (nyatapakarti).  
 

Makna hakikat aksara f t s w l adalah rasa pakarti atau 
perbuatan yang tiada hentinya jelas bahwa semua itu tidak hanya  
 
sekali berbuat, berarti berulang kali tiada putusnya atau langgeng. 
  

p: Pantya, sasaran, papan, tempat, lubang, goa. Dalam arti tempat  
tinggal atau wadhah.  
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d: Dawuh, sabda, titah, perintah Sang Dewa Permulaan hidup. 
Bermakna duduknya dhawuh. Ringkasnya dinamakan  lingkungan  

 
perintah penguasa-Nya. Sang Dewanya Permulaan Hidup. 
 

j: Jagad, jagad agung (juga jagad kecil). Ialah dunia. Arti ringkasnya 
dikatakan jagat Penguasanya Sang Dewanya Permulaan Hidup. 

 
y: Yekti, Artinya sejati, asli, sebenarnya, nyata tak berdusta, 

sempurna, genap tidak kurang.  
 

v: Nyawiji, berarti manunggal menyatu kumpul, tekterpisah samad 
sinamadan saling memberi berkat menjadi benih hidup berwujud manusia.  
 

Makna hakikatnya aksara p d j y v adalah wadah untuk tempat 
perintah yang sudah menyatu. 
 

m:   Marma, maknanya kenyataan, kejadian akibat. 
  g: Gantya, artinya berganti, berubah sifat perwujudannya 
keadaannya lain dari pada asal mula.  

 
b: Binuka, terbuka, terasa, diketahui terlihat dengan mata. 
q: Thukul artinya tumbuh, semi bertunas, modot, berubah dari 

asalnya.  
 
z: Ngakasa, mengangkasa, mengawang-awang, melangit.  
Makna hakikatnya aksara m g b q z  mengatakan berganti atau 

berubah perwujudannya lalu terbuka tumbuh di awing- 
 
awang, namun berarti belum terlihat nyata.  
 

Selain 20 aksara tersebut masih ada lagi 12 buah sandangan aksara 

huruf vokal yang maknanya bahwa mulai hidup berwujud mahluk lalu 

menyandang. Maka aksara Jawa itu berjumlah 32 buah, maka angka 3 di 

muka berarti dari tiga rasa, yaitu: (1) rasa titising (penjelmaan Sang Hyang 

Permulaan Hidup), (2) rasa Sang Bapa (Bakalan Purwa) dan (3) rasa ning 

Sang Ibu (isining budi). Ketiga rasa ini disebut Trimurti Sari Rasa. Sedang 

angka di belakang, yaitu angka 2 berarti wadah. 
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  Aksara Jawa hanacaraka baku terdapat 20 huruf dasar (aksara 

nglegena), yang biasa diurutkan menjadi suatu "cerita pendek": 

• ha na ca ra ka 

• da ta sa wa la 

• pa dha ([dha]) ja ya nya ([�a]) 

• ma ga ba tha ([�a]) nga ([ŋa]) 

 

 

Berikut ini adalah aksara nglegena: 

 

2. Pengertian Membaca 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh 

pembaca untuk mendapatkan pesan yang hendak disampaikan oleh 

penulis melalui media kata-kata atau tulis. (Tarigan, 1986:7).  

Membaca dapat pula diartikan sebagai metode yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain. 

Bahkan ada beberapa penulis yang beranggapan bahwa membaca 
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merupakan  suatu kemampuan untuk melihat lambang-lambang tertulis 

serta mengubah lambang-lambang tertulis tersebut melalui suatu metode 

pengajaran membaca. 

Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis, proses 

penangkapan dan pemahaman ide, curahan jiwa dan aktivitas penulis 

bacaan. Pernyataan tersebut benar karena melalui membaca dapat 

diperoleh pesan melalui media kata-kata/bahasa tulis. Dalam kegiatan 

membaca juga diperlukan pemahaman dan ingatan. Membaca akan lebih 

mudah dimengerti jika dapat memahami bunyi-bunyi bahasa untuk 

mengutarakan makna. Membaca dapat pula dianggap sebagai suatu proses 

untuk memahami yang tersirat dalam yang tersurat, melihat pikiran yang 

terkandung di dalam kata-kata yang tertulis. Tingkatan hubungan antara 

makna yang hendak dikemukakan oleh penulis dan penafsiran atau 

interprestasi pembaca turut menentukan kecepatan membaca dan 

kelancaran membaca. Membaca adalah aktivitas memahami, menafsirkan, 

mengingat, lalu yang terakhir adalah menuliskannya kembali berdasarkan 

analisis pikiran kita sendiri. 

Membaca merupakan suatu proses yang bersangkutan dengan 

bahasa. Oleh karena itu, para pelajar haruslah dibantu untuk menanggapi 

atau memberi responsi terhadap lambang-lambang visual yang 

menggambarkan tanda-tanda yang sama yang telah mereka tanggapi 

sebelum itu. Ketika membaca bunyi dibuat di dalam kerongkongan. 
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Membaca lebih cepat kalau tahu bagaimana cara mengatakan serta 

mengelompokkan bunyi-bunyi tersebut.  Untuk itu, sangat penting sekali 

diingat agar setiap kesulitan yang berkenaan dengan bunyi, urutan bunyi, 

intonasi, atau jeda haruslah dijelaskan sebelum para pelajar disuruh 

membaca. Pada taraf penerimaan lambang-lambang tulisan juga 

melibatkan aktivitas visual berupa gerakan-gerakan mata. Pernyataan itu 

tepat karena membaca pada dasarnya adalah kegiatan atau penalaran 

termasuk juga ingatan.  

Berdasarkan beberapa definisi membaca yang telah dipaparkan di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa membaca adalah suatu aktivitas yang 

melibatkan penglihatan, ingatan, kecerdasan, dan pemahaman untuk 

memperoleh informasi yang disampaikan penulis melalui lambang-

lambang. 

a. Macam Membaca 

1) Membaca nyaring 

Membaca nyaring adalah membaca dengan membunyikan lambang 

bunyi, yang merupakan alat bagi guru, murid ataupun pembaca 

bersama sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap dan 

memahami informasi, pikiran serta perasaan seorang pengarang 

(Tarigan,1986:22). Dalam hal ini yang aktif adalah penglihatan dan 

ingatan, ingatan pendengar (auditory memory) dan ingatan yang 

bersangkut paut dengan otot-otot (motor memory) . 

2) Membaca dalam hati 
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Membaca yang lebih menitikberatkan pada segi isi 

(Tarigan,1986:29). Membaca dalam katagori ini hanya 

mempergunakan ingatan visual (visual memory). Dalam hal ini yang 

aktif adalah mata (pandangan, penglihatan) dan ingatan. 

b.  Tujuan Membaca 

Tujuan umum dari membaca antara lain: 

1) Dengan membaca orang menjadi luas cakrawala hidupnya. Dengan 

membaca seseorang akan terbatas dari penjara dunianya sendiri 

yang sempit dan terbatas baik dari segi waktu maupun dari segi 

ruang. 

2) Dengan membaca seseorang diharapkan mampu untuk melakukan 

perenungan. Keberhasilan seseorang dalam membaca apabila telah 

memiliki kemampuan untuk menyelami isi bacaan dengan 

melibatkan akal dan pikiran sehingga akan menghasilkan bahan 

informasi guna melakukan tindakan dan sikap. 

3) Dengan membaca seseorang memiliki kemampuan bertutur kata 

dengan baik, sopan, tertata sesuai dengan aturan kebahasaan dan 

norma sosial. Seseorang yang memiliki tingkat kemampuan 

membaca tinggi dia akan memiliki sikap dalam bertutur selalu 

berorientasi dengan nilai dan rasa. 

4) Dengan membaca seseorang akan mampu melandasi 

pengembangan idenya (Tarigan, 1986:9). 

c. Proses Membaca 
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Proses membaca merupakan proses yang kompleks. Proses ini 

melibatkan sejumlah kegiatan fisik dan mental. Proses membaca ada 

sembilan aspek, yaitu sensori, perceptual, urutan, pengalaman, pikiran, 

pembelajaran, asosiasi, sikap, dan gagasan. 

Proses membaca dimulai dengan sensori visual yang diperoleh 

melalui pengungkapan simbol-simbol grafis melalui indra penglihatan. 

Anak-anak belajar membedakan secara visual di antara simbol-simbol 

grafis (huruf dan kata) yang digunakan untuk mempresentasikan bahasa 

lisan. 

Pengalaman merupakan aspek penting dalam proses membaca. 

Anak-anak yang memiliki pengalaman banyak akan mempunyai 

kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan pemahaman kosakata 

dan konsep yang mereka hadapi dalam membaca dibandingkan dengan 

anak-anak yang mempunyai pengalaman terbatas. Oleh sebab itu, guru 

maupun orang tua sebaiknya memberikan pengalaman tentang tempat, 

benda, dan proses yang dideskripsikan dalam materi bacaan sehingga 

materi bacaan akan mudah mereka serap. Pengalaman langsung lebih 

efektif daripada pengalaman yang tidak langsung. 

Membaca merupakan proses berpikir. Untuk dapat memahami 

bacaan, pembaca terlebih dahulu harus memahami kata-kata dan kalimat 

yang dihadapinya. Kemudian membuat simpulan dengan menghubungkan 

isi yang terdapat dalam materi bacaan. Untuk itu, harus mampu berpikir 

secara sistematis, logis, dan kreatif. 
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Peningkatan kemampuan berpikir melalui membaca seharusnya 

dimulai sejak dini. Guru SD dapat membimbing siswanya dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan mereka bisa 

meningkatkan kemampuan berpikirnya. Pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan hendaknya merangsang siswa untuk berpikir, seperti pertanyaan-

pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan sehubungan dengan bacaan tidak hanya pertanyaan yang 

menghasilkan jawaban berupa fakta. 

Aspek afektif merupakan proses membaca yang berkenaan dengan 

kegiatan memusatkan perhatian, membangkitkan kegemaran membaca 

sesuai dengan minatnya, dan menumbuhkan motivasi mereka ketika 

sedang membaca. Pemusatan perhatian, kesenangan dan motivasi yang 

tinggi sangat diperlukan dalam membaca. Anak-anak SD seharusnya 

terlatih memusatkan perhatiannya dengan memberikan bacaan yang 

menjadi minat mereka. Tanpa perhatian yang penuh ketika membaca, 

siswa sulit mendapatkan sesuatu dari bacaan. Motivasi dan kesenangan 

membaca sangat membantu siswa untuk memusatkan perhatian pada 

bacaan. 

Aspek kesembilan ialah aspek pemberian gagasan. Aspek gagasan 

dimulai dengan penggunaan sensori dan perceptual dengan latar belakang 

pengalaman dan tanggapan afektif serta membangun makna teks yang 

dibacanya secara pribadi. Makna dibangun berdasarkan pada teks yang 

dibacanya, tetapi tidak seluruhnya ditemui dalam teks. Teks tersebut 

ditransformasikan oleh pembaca dari informasi yang diambil dari teks 
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afektif yang berbeda akan mengahasilkan makna yang berbeda dari teks 

yang sama.  

3. Media Pembelajaran 

1) Pengertian media 

Secara etimologi, kata “media” merupakan bentuk jamak dari 

“medium”, yang berasal dari Bahasa Latin “medius” yang berarti tengah. 

Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, kata “medium” dapat diartikan 

sebagai “antara” atau “sedang” sehingga pengertian media dapat 

mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi 

(pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan. Media dapat 

diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam 

suatu proses penyajian informasi. 

Istilah media mula-mula dikenal dengan alat peraga, kemudia 

dikenal dengan istilah audio visual aids (alat bantu pandang/dengar). 

Selanjutnya disebut instructional materials (materi pembelajaran), dan 

kini istilah yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan nasional 

adalah instructional media (media pendidikan atau media pembelajaran). 

Dalam perkembangannya, sekarang muncul istilah e-Learning. Huruf “e” 

merupakan singkatan dari “elektronik”. Artinya media pembelajaran 

berupa alat elektronik, meliputi CD Multimedia Interaksi sebagai bahan 

ajar offline dan Web sebagai bahan ajar online. 

Berikut ini beberapa pendapat para ahli komunikasi atau ahli 

bahasa tentang pengertian media yaitu 
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(1) Orang, material, atau kejadian yang dapat menciptakan kondisi 

sehingga memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang baru, dalam pengertian meliputi buku, 

guru, dan lingkungan sekolah (Gerlach dan Ely dalam Ibrahim, 

1982: 3). 

(2) Saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

antara sumber (pemberi pesan) dengan penerima pesan (Blake dan 

Horalsen dalam Latuheru, 1988: 11). 

(3) Komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang 

akan disampaikan kepada pembelajar bisa berupa alat, bahan, dan 

orang (Degeng, 1989: 142). 

(4) Media sebagai segala sesuatu yang dapat diunakan untuk 

menyalurkan pesan dan pengirim pesan kepada penerima pesan, 

sehingga dapat merangsang pildran, perasaan, perhatian, dan minat 

serta perhatian siswa sedemikian rupa, sehingga proses belajar 

mengajar berlangsung dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang 

diharapkan (Sadiman, dkk. 2002: 6). 

(5) Alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi, 

yang terdiri antara lain buku, tape-recorder, kaset, video kamera, 

video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan 

komputer (Gagne dan Briggs dalam Arsyad, 2002: 4). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

media pengajaran adalah bahan, alat, maupun metode/teknik yang 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses 
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interaksi komunikasi edukatif antara guru dan anak didik dapat 

berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pengajaran 

yang telah dicita-citakan. 

Kit Lay Bourne (1985: 82) menyatakan bahwa “ penggunaan media 

tidak harus membawa bungkusan berita-berita semua, siswa cukup dapat 

mengawasi suatu berita”. Dari pendapat tersebut dapat dihubungkan 

bahwa penyampaian materi pelajaran dengan cara komunikasi masih 

dirasakan adanya penyimpangan pemahaman oleh siswa. Masalahnya 

adalah  bahwa siswa terlalu banyak menerima sesuatu ilmu dengan 

verbalisme. Apalagi dalam proses belajar mengajar yang tidak 

menggunakan media dimana kondisi siswa tidak siap, akan memperbesar 

peluang terjadinya verbalisme. 

Media yang difungsikan sebagai sumber belajar bila dilihat dari 

pengertian harfiahnya juga terdapat manusia didalamnya, benda, ataupun 

segala sesuatu yang memungkinkan untuk anak didik memperoleh 

informasi dan pengetahuan yang berguna bagi anak didik dalam 

pembelajaran, bagaimana dengan adanya media berbasis audio visual 

tersebut, khususnya menggunakan presentasi power point dimana anak 

didik mempunyai keinginan untuk maju, dan juga mempunyai kreatifitas 

yang tinggi dan memuaskan dalam perkembangan mereka di kehidupan 

kelak. 

Sasaran penggunaan media adalah agar anak didik mampu 

mencipatakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang 

telah ada untuk dipergunakan dengan bentuk dan variasi lain yang 
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berguna  dalam kehidupannya. Dengan demikian mereka dengan mudah 

mengerti dan mamahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru 

kepada mereka.  

Arief S. Sadiman (1984: 6) mengatakan bahwa media adalah segala 

alat fisik yang dapat menyajikan  pesan serta merangsang siswa untuk 

belajar seperti film, buku dan kaset. RE Clark (1996: 62) 

mengungkapkan bahwa “the of of media to encourage student to invest 

more afford in hearing has along history”. Dari pandangan yang ada di 

atas dapat dikatakan bahwa media merupakan alat yang memungkinkan 

anak muda untuk mengerti dan memahami sesuatu dengan mudah dan 

dapat untuk mengingatnya dalam waktu yang lama dibangdingkan 

dengan penyampaian materi pelajaran dengan cara tatap muka dan 

ceramah tanpa alat bantuan. 

Menurut Soeparno (1987: 8) menyebutkan ada beberapa alasan 

memilih media dalam proses belajar mengajar, yakni: 

a. Ada berbagai macam media yang mempunyai kemungkinan dapat 

kita pakai di dalam proses belajar mengajar, 

b. Ada media yang mempunyai kecocokan untuk menyampaikan 

informasi tertentu 

c.  Ada perbedaan karakteristik setiap media 

d.  Ada perbedaan pemakai media tersebut 

e.  Ada perbedaan situasi dan kondisi tempat media dipergunakan 

 Bertitik tolak dari pendapat tersebut, jelaslah bahwa memilih 

media tidak mudah. Media yang akan digunakan harus memperhatikan 
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beberapa ketentuan dengan pertimbangan bahwa penggunaan media 

harus benar-benar berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan 

dan memperjelas pemahaman siswa.  

2) Media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi penggunaannya. 

Penggunaan media pembelajaran yang berbasis TIK merupakan hal 

yang tidak mudah. Dalam menggunakan media tersebut harus 

memperhatikan beberapa teknik agar media yang dipergunakan itu dapat 

dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan media 

tersebut, dalam hal ini media yang digunakan adalah komputer dan LCD 

proyektor. Arief S. Sadiman (1996: 83) mengatakan bahwa: 

 Ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media dikelompokkan 

dalam dua jenis, yaitu media jadi karena merupakan komoditi 

perdagangan yang terdapat di pasaran luas dalam keadaan siap pakai 

(media by utilization) dan media rancangan yang perlu dirancang dan 

dipersiapkan secara khusus untuk maksud dan tujuan pembelajaran 

tertentu. 

 Pernyataan tersebut di atas dapat dikategorikan bahwa media 

komputer dan LCD proyektor meupakan media rancangan yang mana 

didalam penggunaannya sangat diperlukan perancangan khusus dan 

didesain sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan. Perangkat keras 

(hard ware) yang difungsikan dalam menginspirasikan media tersebut 

adalah menggunakan satu unit komputer lengkap yang sudah 

terkoneksikan dengan LCD proyektor. Dengan demikian media ini 
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hendaknya menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran 

khususnya Bahasa Jawa.  

a. Komputer sebagai media pembelajaran 

Aplikasi komputer dalam bidang pembelajaran memungkinkan 

berlangsungnya proses belajar secara individual (individual learning). 

Pemakai komputer atau user dapat melakukan interaksi langsung dengan 

sumber informasi. Perkembangan teknologi komputer jaringan (computer 

network/Internert) saat ini telah memungkinkan pemakainya melakukan 

interaksi dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang diinginkan. 

Berbagai bentuk interaksi pembelajaran dapat berlangsung dengan 

tersedianya medium komputer. Beberapa lembaga pendidikan jarak jauh 

di sejumlah negara yang telah maju memanfaatkan medium ini sebagai 

sarana interaksi. Pemanfaatan ini didasarkan pada Ketrampilan yang 

dimiliki oleh komputer dalam memberikan umpan balik (feedback) yang 

segera kepada pemakainya. Contoh: penggunaan internet ini adalah 

digunakan oleh Universitas Negeri Semarang dalam penyelenggaraan 

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) disamping mahasiswa mendapat modul 

untuk proses belajar mengajar dia juga dapat mengakses informasi 

melalui internet. Kuliah lewat Internet oleh IBU teledukasi.com. 

Universitas virtual IBU teledukasi ini didirikan oleh Adi sasono, Ketua 

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bekerjasama dengan 

Universitas Tun Abdul Razak (Unitar) Malaysia yang sudah lebih dulu 

menyelenggarakan perkuliahan online.  

1. Kelebihan Komputer  
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Heinich dkk. (1986) mengemukakan sejumlah kelebihan dan juga 

kelemahan yang ada pada medium komputer. Aplikasi komputer sebagai 

alat bantu proses belajar memberikan beberapa keuntungan. Komputer 

memungkinkan mahasiswa belajar sesuai dengan Ketrampilan dan 

kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang 

ditayangkan. Penggunaan komputer dalam proses belajar membuat 

mahasiswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. 

Penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan jarak jauh memberikan 

keleluasaan terhadap mahasiswa untuk menentukan kecepatan belajar 

dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. 

Ketrampilan komputer untuk menayangkan kembali informasi yang 

diperlukan oleh pemakainya, yang diistilahkan dengan "kesabaran 

komputer", dapat membantu mahasiswa yang memiliki kecepatan belajar 

lambat. Dengan kata lain, komputer dapat menciptakan iklim belajar 

yang efektif bagi mahasiswa yang lambat (slow learner), tetapi juga 

dapat memacu efektivitas belajar bagi mahasiswa yang lebih cepat (fast 

learner). Disamping itu, komputer dapat diprogram agar mampu 

memberikan umpan balik terhadap Ketrampilan dan memberikan 

pengukuhan (reinforcement) terhadap prestasi belajar mahasiswa. 

Dengan Ketrampilan komputer untuk merekam Ketrampilan pemakainya 

(record keeping), komputer dapat diprogram untuk memeriksa dan 

memberikan skor Ketrampilan secara otomatis. Komputer juga dapat 

dirancang agar dapat memberikan saran bagi mahasiswa untuk 

melakukan kegiatan belajar tertentu. Ketrampilan ini mengakibatkan 
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komputer dapat dijadikan sebagai sarana untuk pembelajaran yang 

bersifat individual (individual learning). Kelebihan komputer yang lain 

adalah Ketrampilan dalam mengintegrasikan komponen warna, musik 

dan animasi grafik (graphic animation). Hal ini menyebabkan komputer 

mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat 

realisme yang tinggi. Hal ini menyebabkan program komputer sering 

dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan belajar yang bersifat 

simulasi. Lebih jauh, kapasitas memori yang dimiliki oleh komputer 

memungkinkan penggunanya menayangkan kembali Ketrampilan yang 

telah dicapai sebelumnya. Ketrampilan sebelumnya ini dapat digunakan 

oleh siswa sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kegiatan belajar 

selanjutnya. 

Keuntungan lain dari penggunaan komputer dalam proses belajar 

dapat meningkatkan Ketrampilan dengan penggunaan waktu dan biaya 

yang relatif  kecil. Contoh: yang tepat untuk ini adalah program 

komputer simulasi untuk melakukan percobaan pada mata kuliah sains 

dan teknologi. Penggunaan program simulasi dapat mengurangi biaya 

bahan dan peralatan untuk melakukan percobaan.  

2.  Kekurangan Komputer  

Disamping memiliki sejumlah kelebihan, komputer sebagai sarana 

komunikasi interaktif juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan 

pertama adalah tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program 

komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. 

Disamping itu, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan komputer yang 
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meliputi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

memerlukan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu pertimbangan 

biaya dan manfaat (cost benefit analysis) perlu dilakukan sebelum 

memutuskan untuk menggunakan komputer untuk keperluan pendidikan. 

Masalah lain adalah compatability dan incompability antara hardware 

dan software. Penggunaan sebuah program komputer biasanya 

memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai. Perangkat 

lunak sebuah komputer seringkali tidak dapat digunakan pada komputer 

yang spesifikasinya tidak sama. Disamping kedua hal di atas, merancang 

dan memproduksi program pembelajaran yang berbasis komputer 

(computer based instruction) merupakan pekerjaan yang tidak mudah. 

Memproduksi program komputer merupakan kegiatan intensif yang 

memerlukan waktu banyak dan juga keahlian khusus.  

b. Multimedia 

Multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video atau secara 

umum merupakan kombinasi dari tiga elemen yaitu suara, gambar dan 

teks. Atau kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output dari 

data yang berupa audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan 

gambar. Atau multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan 

presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasi teks, grafik, 

animasi, audio dan gambar video. 

1. Teks  

Teks adalah kombinasi huruf yang membentuk satu kalimat yang 

menerangkan atau membicarakan sesuatu topik dan topik ini dikenal 
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sebagai informasi barteks. Teks merupakan asas utama di dalam 

menyampaikan informasi.  

2. Grafik 

Agnew dan Kellerman (1996) mendefinisikan grafik sebagai garis, 

lingkaran, kotak, bayangan, warna dan sebagainya yang dibuat dengan 

menggunakan program grafis. Grafik menjadikan penyampaian informasi 

atau tampilan lebih menarik dan efektif. Grafik merupakan rumusan data 

dalam bentuk visual.  

 

3. Audio 

Audio dijelaskan sebagai semua jenis bunyi dalam bentuk digital 

seperti suara, musik, narasi dan sebagainya yang bisa didengar. Suara 

latar atau kesan audio dapat membantu didalam penampilan atau 

penyampaian data. Audio juga meningkatkan daya tarik dalam suatu 

penampilan. 

4. Video 

Video adalah media yang dapat menunjukan benda nyata Agnew 

dan Kellerman (1996) mendefinisikan video sebagai media digital yang 

menunjukan susunan atau urutan gambar-gambar diam dan memberikan 

ilusi, gambaran serta fantasi kepada gambar yang bergerak. Video 

menyediakan satu kaedah penyaluran informasi yang amat menarik dan 

live. Video merupakan sumber atu media yang paling dinamik serta 

efektif dalam menyampaikan sesuatu informasi. Video sebagai suatu 

sumber penyimpanan informasi dan sumber acuan yang efektif. 
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5. Animasi  

Animasi merupakan suatu teknologi yang membolehkan gambar 

bergerak kelihatan seolah-olah hidup, dapat bergerak, bereaksi dan 

berbicara (Neo & Neo 1997). Animasi berarti gerakan emage atau video, 

seperti gerakan orang yang sedang melakukan suatu kegiatan dan lain-

lain.  

Multimedia adalah suatu media yang terdiri dari beberapa media 

pendukung dan secara keseluruhan membentuk satu kesatuan media yang 

saling terkait umntuk menambah arti dan manfaat terhadap user dari 

kegunaan media tersebut. Beberapa stimulus yang dapat dihasilkan dan 

digunakan diantaranya adalah audio, gambar, grafik, animasi gerak, dan 

interaksi. Kelima bentuk simulus ini akan membantu proses 

pembelajaran, namun demikian tidak mudah mendapatkan kelima bentuk 

itu dalam satu kesatuan. Multimedia interaktif yaitu sistem yang 

menggunakan lebih dari satu media presentasi untuk memberikan 

perintah, mengendalikan dan memanipulasi suatu obyek sehingga terlihat 

lebih menarik. Multimedia adalah gabungan dari berbagai media 

penyampai informasi dengan menggunakan komputer. Contoh media 

penyampai informasi yang dimaksud adalah teks, gambar, foto, video, 

musik bahkan animasi. 

Tetapi definisi tersebut masih belum lengkap. Masih ada satu 

karakeristik yang merupakan salah satu karakteristik dari multimedia 

yang merupakan satu alasan terpenting mengapa kita perlu menggunakan 

teknologi multimedia, yaitu adalah interatifitas. Kalau kita perhatikan 
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sebetulnya pada era awal penggunaan komputer, kita berinteraksi dengan 

komputer menggunakan “high level language” atau “bahasa tingkat 

tinggi” yang berupa kode-kode atau simbol yang sulit untuk dihafal baik 

oleh seorang penggemar komputer sekalipun, yang menyebabkan orang 

awam kurang tertarik untuk menggunakan komputer. Era berikutnya 

adalah penggunaan “low level language” atau “bahasa tingkat rendah”, 

dimana perintah yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer 

adalah semakin mirip dengan bahasa manusia dalam hal ini Bahasa 

Inggris, sesuai dengan bahasa pembuatnya. Dalam industri elektronika, 

multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video (Rosch, 1996) 

atau multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen yaitu, 

suara, gambar dan teks atau  multimedia adalah kombinasi dari paling 

sedikit dua media input atau output dari data, media ini dapat berupa 

audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan gambar, 

Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan 

menggabungkan teks, grafik, audio, video dan animasi dengan 

menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan 

navigasi, berintraksi, berkreasi dan berkomunikasi. 

4. Model Pembelajaran Interaktif  

Secara khusus, istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual 

yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Model 

pembelajaran atau model mengajar sebagai suatu rencana atau pola yang 

digunakan dalam mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk 

kepada mengajar di kelas dalam setting pengajaran. Model pembelajaran 
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merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan 

aktivitas belajar mengajar.  

Model pembelajaran interaktif sering dikenal dengan nama 

pendekatan pertanyaan anak. Model ini dirancang agar siswa akan 

bertanya dan kemudian menemukan jawaban pertanyaan mereka sendiri. 

Meskipun anak-anak mengajukan pertanyaan dalam kegiatan bebas, 

pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terlalu melebar dan seringkali kabur 

sehingga kurang terfokus. Guru perlu mengambil langkah khusus untuk 

mengumpulkan, memilah, dan mengubah pertanyaan-pertanyaan tersebut 

ke dalam kegiatan khusus. Pembelajaran interaktif merinci langkah-

langkah ini dan menampilkan suatu struktur untuk suatu pelajaran Bahasa 

Jawa yang melibatkan pengumpulan dan pertimbangan terhadap 

pertanyaan-pertanyaan siswa sebagai pusatnya.  

Model pembelajaran interaktif memiliki lima langkah. Langkah-

langkah penerapan model pembelajaran Interaktif diawali dengan (1) 

persiapan, sebelum pembelajaran dimulai guru menugaskan siswa untuk 

membawa hewan peliharaannya dan mempersiapkan diri untuk 

menceritakan tentang hewan peliharaannya masing-masing. (2) kegiatan 

penjelajahan, pada saat pembelajaran di kelas siswa lain boleh mengamati 

media yang ada didepan mereka mereka bias mengoperasikan 

sendiri,membuka, menggunakan media dan mereka boleh mengajukan 
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pertanyaan. (3) pertanyaan siswa diarahkan guru sekitar proses pembuatan 

media. (4) penyelidikan, guru dan siswa memilih pertanyaan untuk 

dieksplorasi lebih jauh. Misalnya siswa diminta mengamati media yang 

lainya sebagai perbandingan. (5) refleksi, pada pertemuan berikutnya di 

kelas dibahas hasil penyelidikan mereka, dilakukan pembandingan antara 

macromedia flash dan media yang lain untuk memantapkan hal-hal yang 

sudah jelas dan memisahkan hal-hal yang masih perlu diselidiki lebih jauh. 

Pada akhir kegiatan guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk 

mengamati benda-benda di sekitar siswa untuk mengamati benda-benda di 

sekitar mereka seperti buku dan tas sekolahnya.   

Salah satu kebaikan dari model pembelajaran interaktif adalah 

bahwa siswa belajar mengajukan pertanyaan, mencoba merumuskan 

pertanyaan, dan mencoba menemukan jawaban terhadap pertanyaannya 

sendiri dengan melakukan kegiatan observasi (penyelidikan). Dengan cara 

seperti itu siswa atau anak menjadi kritis dan aktif belajar. 

 

B. Kajian Empiris 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun hasil penelitian tersebut antara 

lain sebagai berikut: 

Mauludiyah, Helmina. 2009. Penggunaan Multimedia Interaktif 

Serta Kegiatan Praktikum Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi 

Batuan Siswa Kelas V SD Kauman I Kota Malang memberikan persepsi 

baik terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas V SD. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa pembelajaran materi batuan dengan menggunakan 

multimedia interaktif dan kegiatan praktikum dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dan keaktifannya. Hasil belajar tersebut diperoleh dari nilai 

uji kompetensi dan penilaian proses selama kegiatan praktikum. Hasil 

belajar siswa pada siklus I, 67,84 meningkat 81,22 pada siklus II. 

Keaktifan siswa pada siklus I, 2,6 meningkat 5,6 pada siklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan penggunaan 

multimedia interaktif dan kegiatan praktikum dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V SD Kauman I Kota Malang (dalam 

http://library.um.ac.id/.2009 diakses pada tanggal 10 Mei 2010 pukul 

21.00 WIB. 

Suprayekti. 2009. ”Penerapan model pembelajaran interaktif pada 

mata pelajaran IPA di SD” mengemukakan  bahwa salah satu metode 

pembelajaran yang mendukung dalam metode inkuiri adalah melalui 

model pembelajaran interaktif. Hasil penelitiannya pada siklus I anak 

masih kurang aktif dalam bertanya pencapaian hasil rata-rata siswa 

perorangan 5,859 dan nilai rata-rata kelompok 6,102 sehingga hasil 

belajarnya juga masih belum maksimal. Pada siklus II aktifitas bertanya 

anak meningkat nilai rata-rata siswa perorangan 6,512 dan nilai rata-rata 

kelompok 7,615. Pada siklus III menunjukkan peningkatan pemahaman 

siswa dan hasil belajar mencapai rata-rata siswa perorangan 7,948 dan 

nilai rata-rata kelompok 7,384. Dalam kesimpulannya melalui 

pembelajaran model interaktif meningkatkan aktifitas siswa dan guru 

dalam proses belajar mengajar.  
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Abdul Rahman, 2007. Pengembangan Media Pembelajaran Aksara 

Jawa Dengan Macromedia Flash MX”.  adalah terciptanya program 

pembelajaran aksara  berbasis multimedia interaktif yang dikembangkan 

dengan bantuan program Macromedia Flash MX setelah diujikan 

pembelajaran ini layak digunakan sebagai alat bantu pembelajaran aksara 

Jawa, sebagai referensi media bagi dunia pendidikan. Berdasarkan dari 

berbagai sumber penelitian diatas, maka dapat dijadikan acuan peneliti 

dalam kegiatan penelitian untuk meningkatkan ketrampilan membaca 

aksara jawa siswa kelas III melalui pembelajaran interaktif berbantuan 

macromedia flash. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa rendahnya 

Ketrampilan membaca nyaring kalimat sederhana materi membaca aksara 

carakan di kelas III SD Negeri 1 Bendoharjo  yaitu pada kondisi awal 

pembelajaran guru masih menggunakan metode konvensional yaitu 

ceramah sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru. Selain itu juga 

yang terpenting yaitu media pembelajaran yang digunakan guru kurang 

variatif sehingga kurang menunjang penyampaian materi dan aktivitas 

belajar siswa. 

 Diperlukan upaya yang tepat mengatasi permasalahan tersebut 

yaitu penggunaan macromedia flash dengan pendekatan teknologi 

informasi dikombinasikan penerapan model pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik siswa merupakan jawaban yang tepat untuk 
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mengatasi permasalahan rendahnya Ketrampilan siswa. Guru hendaknya 

selalu memberikan motivasi belajar pada siswa, sehingga siswa semangat 

dalam belajar. Jika langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan maka 

akan tercipta kreativitas guru meningkat, siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran, minat belajar siswa meningkat, siwa dapat menemukan 

kebermaknaan dalam belajar, sehingga Ketrampilan menjadi optimal.  
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D. Hipotesis 

 Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan 

pembelajaran interakti berbantuan macromedia flash secara optimal 

meningkatan ketrampilan membaca nyaring kalimat sederhana berhuruf 

Jawa, aktivitas siswa, aktivitas guru pada mata pelajaran Bahasa Jawa 

pada siswa kelas III SD Negeri 1 Bendoharjo Kec. Gabus Kab. Grobogan 

dapat meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Perencanaan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus, yaitu siklus I 

dan siklus II. Siklus II  direncanakan berdasarkan hasil penelitian pada siklus I. 

Setiap siklus terdapat empat tahapan yang telah direncanakan dan ditetapkan. 

Keempat tahapan tersebut adalah perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Keempat tahap atau siklus dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut.  

Perencanaan 
  

Refleksi  
 

Tindakan/Observasi 
 
                              Perbaikan Rencana 

Refleksi   
 

Tindakan/Observasi 
 
       Perbaikan Rencana  
    Refleksi   
 

Tindakan/Observasi 
                                                                                                                                    

Bagan I  
 Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Model penelitian tindakan kelas oleh Hopkins  PTK yang bersifat spiral  
(dalam Mastur Muslich, 2009:43) 

 

a. Siklus I 

 Siklus I dilakukan dalam empat tahap, yaitu tahap perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi 
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a) Perencanaan 

Tahap perencanaan ini berupa rencana kegiatan menentukan langkah-

langkah yang dilakukan  untuk memecahkan masalah. Upaya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan macromedia flash dalam 

pembelajaran. Perencanaan yang akan dilakukan pada siklus I adalah (1) membuat 

skenario pembelajaran yaitu menyusun rencana pembelajaran membaca nyaring 

kalimat sederhana berhuruf Jawa melalui macromedia flash, (2) membuat dan 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pedoman observasi untuk mengetahui 

bagaimana perilaku siswa ketika dilakukan pembelajaran membaca kalimat 

sederhana beruruf Jawa melalui macromedia flash,  lembar wawancara, lembar 

jurnal, dan dokumentasi untuk memperoleh data non tes, (3) menyiapkan 

perangkat tes membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa yang berupa soal tes, 

pedoman penskoran serta penilaian, dan (4) menyiapkan macromedia flash 

berhuruf Jawa yang akan digunakan sebagai macromedia flash dalam 

pembelajaran membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa.  

b) Tindakan 

Tindakan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini secara garis 

besar adalah melaksanakan pembelajaran membaca nyaring kalimat sederahana 

berhuruf Jawa dengan menggunakan macromedia flash yang disiapkan dan 

dibantu guru kelas yang mengajar kelas tersebut. Kegiatan itu adalah sebagai 

berikut. 

1. Setelah guru menyampaikan materi tentang perangkat huruf Jawa, siswa 

menjawab pertanyaan dari guru tentang perangkat huruf Jawa yang berupa 

aksara Jawa  



43 
 

 

2. Guru membagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 5-6 siswa.  

3. Guru membagikan I paket perangkat laptop sebagai penerapan macromedia 

flash  pada setiap kelompok. 

4. Guru memberi waktu siswa 15 menit untuk memahami dan membaca I   paket 

macromedia flash berhuruf Jawa tersebut. 

5.  Setelah siswa memahami dan membaca macromedia flash berhuruf Jawa 

tersebut, dilanjutkan tes individu dengan cara menunjuk siswa secara acak dan 

meminta siswa untuk membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa yang ada 

dipapan tulis. Aspek yang di nilai adalah intonasi, pelafalan, dan kelancaran 

membaca nyaring. 

Setelah siswa selesai membaca nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa, 

siswa mengisi jurnal dan dilanjutkan wawancara kepada siswa yang memperoleh 

nilai tertinggi, sedang, dan terendah. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran 

atau pada waktu istirahat.   

c) Observasi 

Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran membaca kalimat 

sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan macromedia flash berlangsung.  

Aspek yang diamati adalah: 

1) ketepatan membaca nyaring siswa meliputi benar tidaknya pelafalan, intonasi, 

dan kelancaran dalam membaca nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa.  

2) perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran seperti melamun, 

bersenda gurau, berjalan-jalan, suka menganggu temannya, mengantuk, 

bermain-main sendiri, memperhatikan dengan penuh konsentrasi.  
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d) Refleksi 

Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan 

sebagai upaya mengkaji segala hal yang telah terjadi pada tahap tindakan. Hasil 

refleksi ini digunakan sebagai bahan masukan dalam menetapkan langkah 

selanjutnya. Dalam penelitian tindakan kelas ini, refleksi pada siklus I dijadikan 

masukan dalam menentukan langkah pada siklus II. Dengan demikian, akan 

dilakukan perbaikan perencanaan dan tindakan pada siklus II sehingga hasil 

pembelajaran yang didapatkan semakin meningkat. 

b. Siklus II  

Berdasarkan refleksi pada siklus I perlu dilakukan kegiatan-kegiatan untuk 

memperbaiki rencana dan tindakan yang telah dilaksanakan. Langkah-langkah 

kegiatan pada siklus II pada dasarnya sama dengan langkah-langkah pada siklus I. 

Perbedaannya terletak pada sasaran kegiatan untuk melakukan perbaikan tindakan 

siklus berikutnya.  

a) Perbaikan Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II ini merupakan perbaikan dari 

masalah-masalah yang mungkin terjadi pada siklus I. Adapun perencanaan yang 

dilakukan pada siklus II adalah (1) membuat perbaikan rencana pembelajaran 

membaca kalimat sederhana berhuruf  Jawa dengan menggunakan macromedia flash 

berdasarkan refleksi pada siklus I; (2) menyiapkan lembar observasi, pedoman 

dokumentasi, lembar jurnal, dan lembar wawancara untuk memperoleh data pada 

siklus II; (3) menyiapkan perangkat pembelajaran yang sudah diperbaiki untuk 

digunakan pada siklus II;  dan (4) menyusun perbaikan rancangan evaluasi program. 



45 
 

 

Pada siklus ini dilaksanakan dua kali pertemuan dengan peneliti sebagai 

pengajarnya. Indikator pencapaian yang akan dicapai adalah 70%. Setelah 

mencapai indikator pencapaian tersebut, maka penelitian tidak dilanjutkan dengan 

kegiatan penelitian. 

b) Tindakan  

 Pelaksanaan tindakan penelitian pada siklus II ini merupakan penerapan 

dari perencanaan yang sudah diperbaiki. Tindakan ini difokuskan pada hal-hal 

yang penting bagi peningkatan keterampilan membaca kalimat sederhana berhuruf 

Jawa siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash. Hal-hal 

yang diperbaiki berupa perubahan-perubahan tindakan misalnya menjelaskan 

kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika proses pembelajaran membaca kalimat 

sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan macromedia flash berlangsung, 

sehingga memotivasi siswa agar berpartisipasi lebih aktif dan sungguh-sungguh 

dalam membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa. Pada intinya, tindakan yang 

dilakukan pada siklus II meliputi beberapa hal, yaitu: (1) memaparkan 

Ketrampilan yang telah dinilai beserta kekurangan-kekurangan yang perlu 

diperbaiki dari siklus I; (2) siswa bersama guru berdiskusi tentang kesalahan yang 

masih dilakukan siswa dan mencari cara memperbaikinya; (3) disampaikan 

kepada siswa bahwa yang menjadi peserta terbaik adalah peserta yang paling 

aktif dan paling kreatif, serta membacanya paling lancar; (4) sama seperti 

siklus I, siswa melaksanakan proses pembelajaran membaca kalimat sederhana 

berhuruf Jawa dengan macromedia flash secara kelompok; (5) guru memberi 

waktu siswa 15 menit untuk memahami I paket potongan kartu kata berhuruf 

Jawa  sebagai penerapan macromedia flash tersebut; (6) setelah siswa 
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memahami dan membaca macromedia flash berhuruf Jawa tersebut, dilanjutkan 

tes individu dengan cara menunjuk siswa secara acak dan meminta siswa untuk 

membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa yang telah mereka pelajari. Aspek 

yang di nilai adalah intonasi, pelafalan, dan kelancaran membaca nyaring.  

Setelah siswa selesai membaca nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa, 

siswa mengisi jurnal dan dilanjutkan wawancara kepada siswa yang memperoleh 

nilai tertinggi, sedang, dan terendah. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran 

atau pada waktu istirahat.   

c) Observasi 

Observasi pada siklus II ini bentuknya sama dengan pengamatan pada 

siklus I yaitu (1) tes untuk mengetahui keterampilan membaca kalimat sederhana 

berhuruf Jawa siswa, (2) observasi digunakan untuk mengetahui tingkah laku 

siswa dalam pembelajaran keterampilan membaca kalimat sederhana berhuruf 

Jawa, (3) jurnal meliputi jurnal siswa dan jurnal guru. Pengisian jurnal dilakukan 

untuk mengungkap segala hal yang terjadi selama proses pembelajaran. Jurnal 

siswa berisi tentang kesan dan harapan setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Jurnal guru berisi tentang ungkapan perasaan guru terhadap keadaan siswa setelah 

melakukan pembelajaran membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

menggunakan macromedia flash, (4) wawancara untuk memperoleh data 

berdasarkan pendapat siswa tentang pembelajaran membaca dengan media 

macromedia flash. Wawancara dilakukan di luar kegiatan pembelajaran. 

Wawancara ini dilakukan pada siswa yang memiliki kemampuan berbeda, yaitu 

siswa yang mendapat nilai paling tinggi, sedang, dan kurang. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh data yang lebih lengkap karena masing-masing telah terwakili, 
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(5) dokumentasi foto digunakan sebagai laporan yang menggambarkan aktivitas 

siswa selama pembelajaran. Dokumentasi foto sangat penting digunakan sebagai 

bukti, berupa gambar aktivitas siswa selama penelitian. Data ini digunakan 

sebagai data autentik yang akan menjelaskan dan mendukung data yang lain. 

Dengan menggunakan alat tersebut, data akan semakin akurat.   

d) Refleksi 

Pada akhir siklus ini dievaluasi mengenai tindakan-tindakan yang sudah 

dilakukan. Hal-hal yang dicatat adalah seberapa besar perubahan atau peningkatan 

keterampilan membaca nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa siswa dan 

perilaku siswa. 

 

B. Siklus Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri atas 2 siklus kegiatan sebagai berikut.  

1. SIKLUS 1  

a. Pelaksanaan Perencanaan  

1) Mengidentifikasi masalah.  

2) Menganalisis dan merumuskan masalah.  

3) Merancang model Pembelajaran interaktif.  

4) Mendiskusikan penerapan model pembelajaran interaktif.  

5) Menyiapkan instrumen (angket, pedoman observasi, tes akhir)  

6) Menyusun kelompok belajar siswa.  

7) Merencanakan tugas kelompok.  
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b. Pelaksanaan Tindakan  

1) Melaksanakan langkah-langkah sesuai perencanaan. 

2) Menerapkan model pembelajaran interaktif.  

3) Melakukan pengamatan terhadap setiap langkah-langkah kegiatan sesuai 

rencana.  

4) Memperhatikan alokasi waktu yang ada dengan banyaknya kegiatan yang 

dilaksanakan  

5) Mengantisipasi bahasa Jawa dengan melakukan solusi apabila menemui 

kendala saat melakukan tahap tindakan.  

c. Observasi  

1) Melakukan diskusi dengan guru SD dan kepala Sekolah untuk rencana 

observasi. 

2) Melakukan pengamatan terhadap penerapan model pembelajaran interaktif 

yang dilakukan guru kelas III. 

3) Mencatat setiap kegiatan dan perubahan yang terjadi saat penerapan model 

pembelajaran interaktif.  

4) Melakukan diskusi dengan guru untuk membahas tentang kelamahan-

kelemahan atau kekurangan yang dilakukan guru serta memberikan saran 

perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. 

d. Refleksi  

1) Menganalisis temuan saat melakukan observasi pelaksanaan observasi. 
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2) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan guru saat menerapkan model 

pembelajaran interaktif dengan kerja kelompok dan mempertimbangkan 

langkah selanjutnya. 

3) Melakukan refleksi terhadap penerapan model pembelajaran interaktif 

dengan kerja kelompok.  

4) Melakukan refleksi terhada kreativitas siswa dalam pembelajaran bahasa 

Jawa. 

5) Melakukan refleksi terhadap hasil belajar siswa.  

2. Perencaraan Siklus II  

Tahap Refleksi/Siklus II meliputi  

a. Perencanaan  

1) Hasil refleksi dievaluasi, didiskusikan, dan mencari upaya perbaikan untuk 

diterapkan pada pembelajaran berikutnya.  

2) Mendata masalah dan kendala yang dihadapi saat pembelajaran.  

3) Merancang perbaikan II berdasarkan refleksi siklus I.  

b. Pelaksanaan Tindakan  

1) Melakukan analisis pemecahan masalah.  

2) Melaksanakan tindakan perbaikan II dengan memaksimalkan penerapan 

model pembelajaran interaktif dengan kerja kelompok. 
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c. Observasi 

1) Melakukan pengamatan terhadap penerapan model pembelajaran interaktif 

dengan kerja kelompok. 

2) Mencatat perubahan yang terjadi.  

3) Melakukan diskusi membahas masalah yang dihadapi saat pembelajaran 

dan memberikan balikan  

d. Refleksi   

1) Merefleksi proses pebelajaran interakti dengan kerja kelompok.  

2) Merfleksi hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran 

interaktif dengan kerja kelompok.  

3) Menganalisis temuan dan hasil akhir penelitian. 

Dari tahap kegiatan pada siklus I dan II, hasil yang diharapkan adalah  

1) Siswa memiliki kemampuan dan kreativitas serta selalu aktif terlibat 

dalam proses pembelajaran bahasa Jawa. 

2) Guru memiliki kemampuan guru merancang dan menerapkan model 

pembelajaran interaktif dengan kerja kelompok khusus pada mata 

pelajaran bahasa Jawa. 

3) Terjadi peningkatan prestasi siswa pada mata pelajaran bahasa Jawa.  

 
C. Subjek Penelitian dan tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Bendoharjo Kecamatan Gabus 

Kabupaten Grobogan. Dengan Subyek penelitaian adalah guru dan siswa kelas III 

sebanyak 32 siswa 17 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. 
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D. Variabel atau variable yang diselidiki 

Adapun variabel yang diselidiki adalah: 

1. Aktivitas siswa dalam meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa 

melalui pembelajaran interaktif berbantuan macromedia flash. 

2. Aktivitas guru dalam meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa 

melalui pembelajaran interaktif berbantuan macromedia flash. 

3. Keterampilan membaca aksara Jawa melalui pembelajaran interaktif 

berbantuan macromedia flash. 

4. Hasil belajar dalam meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa melalui 

pembelajaran interaktif berbantuan macromedia flash. 

 
 

E. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

a. Data kuantitatif  

Data kuantitatif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan dalam proposal. Hal ini diwujudkan dengan hasil belajar 

bahasa Jawa yang diperoleh siswa melalui lembar kerja siswa yang sudah 

disiapkan oleh guru. Data kuantitatif berupa hasilbelajar kognitif, 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan 

persentase. (Sugiyono. 2009: 333). 
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b. Data kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari lembar pengamatan 

aktivitas siswa, aktivitas guru, dengan menerapkan pembelajaran 

interaktif berbantuan macromedia flash. (Sugiyono. 2009: 333). 

2. Sumber Data  

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh selama 

kegiatan berlangsung (Arikunto. 2002: 107). 

Sumber data tersebut adalah: 

a. Siswa 

Sumber data siswa didapatkan dari hasil observasi sistematik selama 

pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua, evaluasi dan wawancara 

guru pengamat. 

b. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi aktivitas guru yang 

diamati oleh observer. 

c. Data dokumen 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan data kualitatif diambil melalui observasi, dan 

dokumentasi. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data kuantitatif 

diambil melalui tes. 
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a. Metode observasi 

Observasi atau disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh 

alat indera. (Arikunto, 2002:133) 

Metode observasi dalam penelitian ini berisi catatan yang 

menggambarkan bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa 

Jawa dengan pembelajaran interaktif berbantuan macromedia flash. 

Observasi juga dilakukan kepada guru yang sedang mengajar bahasa Jawa 

dengan pembelajaran interaktif berbantuan macromedia flash melalui 

lembar pengamatan. 

b. Metode tes 

Tes adalah serentetan pernyataan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuaan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang memiliki oleh individu atau kelompok. 

(Arikunto, 2002:127). Tes dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

dasar dan pencapaian atau prestasi belajar. Tes diberikan kepada siswa 

untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes ini dikerjakan siswa 

secara individual setelah mempelajari sesuatu materi. Tes dilaksanakan 

pada saat proses pembelajaran dan tes pada akhir pembelajaran pada 

siklus I dan siklus II. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan lapangan, transkrip, buku, surat kabar, 
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majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002: 

206). 

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang 

diperoleh dana observasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa LKS, daftar kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk 

memberikan gambaran secara kongkrit mengenai kegiatan kelompok 

siswa dan menggambarkan suasana kelas ketika aktivitas belajar 

berlangsung digunakan dokumentasi foto. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif 

persentase dan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

1. Teknik Analisis Deskriptif Persentase 

Teknik analisis deskriptif prosentase merupakan analisis data berdasarkan 

prosentase dari data yang ada. Data yang ada kemudian dianalisis, data tersebut 

berupa keterampilan membaca nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

pembelajaran interaktif berbantuan  macromedia flash. 

Data yang sudah diperoleh diolah melalui langkah-langkah seperti di 

bawah ini: 

a. Membuat rekapitulasi nilai kemampuan membaca kalimat sederhana berhuruf 

Jawa. 

b. Menghitung rata-rata nilai, dan 

c. Menghitung prosentase nilai 
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Penghitungan prosentase nilai digunakan untuk menganalisis keterampilan 

membaca nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa. Nilai setiap siswa pada kelas 

tersebut dijumlahkan (R), kemudian besarnya prosentase nilai siswa ditentukan 

dengan rumus sebagai berikut:   

R 
NP = x 100% 
                   J S 

Keterangan: 

NP  = nilai prosentase kemampuan siswa 

R = skor yang dicapai siswa 

J S = jumlah siswa   (Zainal Aqib, 2009: 41) 

 
Tabel 1 

Kategori Penilaian Ketrampilan Membaca 
 
 

  

   

 
         (Depdikbud,2007: 11) 

No. Rentang Skor Katagori 
1. 86 – 100 Sangat Baik 
2. 71 – 85 Baik 
3. 56 – 70 Cukup Baik 
4. 41 – 55 Kurang Baik 
5. <40 Sangat Kurang 
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Tabel  2 

Aspek Penilaian Membaca Nyaring 
 

No. Unsur Penilaian Rentang Skor Kriteria Kategori 
1. Intonasi 21 – 25 

 
16 – 20 

 
11 – 15 

 
0 – 10 

 

Intonasi kata tepat 
dan benar 
Intonasi kata benar 
 
Intonasi kata cukup 
 
Intonasi kata kurang 
baik 

Sangat baik 
 

Baik 
 

Cukup 
 

Kurang 

2. Pelafalan 
 
 
 
 
 
 

21 – 25 
 

16 – 20 
 

11 – 15 
 

0 – 10 
 

Intonasi kata tepat 
dan benar 
Intonasi kata benar 
 
Intonasi kata cukup 
 
Intonasi kata kurang 
baik 

Sangat baik 
 

Baik 
 

Cukup 
 

Kurang 

3. Kelancaran 21 – 25 
 

16 – 20 
 

11 – 15 
 

0 – 10 

Intonasi kata tepat 
dan benar 
Intonasi kata benar 
 
Intonasi kata cukup 
 
Intonasi kata kurang 

baik 

Sangat baik 
 

Baik 
 

Cukup 
 

Kurang 

 

2. Teknik Deskriptif Kualitatif 

Teknik deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis data untuk 

menggambarkan suatu keadaan atau fenomena. Tujuannya adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta sifat atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Teknik deskriptif 

kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari aspek 

perilaku siswa pada saat mengikuti pembelajaran membaca nyaring kalimat 

sederhana berhuruf Jawa melalui pembelajaran interaktif berbantuan macromedia 

flash. Aspek-aspek perilaku siswa pada saat pembelajaran membaca nyaring 
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kalimat sederhana berhuruf Jawa tersebut diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dan jurnal. 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran interaktif  berbantuan  macromedia flash dapat 

maningkatkan hasil belajar membaca aksara Jawa pada siswa kelas III SDN 1 

Bendoharjo Kecamatan Gabus Kab. Grobogan 

1. 75 % siswa kelas III SD N 1 Bendoharjo mengalami ketuntasan belajar 

individual sebesar ≥ 65 dalam bahasa Jawa melalui pembelajaran interaktif  

berbantuan  macromedia flash. 

2. Ketrampilan membaca Aksara Jawa melalui bahasa Jawa melalui 

pembelajaran interaktif  berbantuan  macromedia flash meningkat dengan 

tercapainya semua indikator yang meliputi aktivitas guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, materi pembelajaran, dan sistem pembelajaran dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik. 

3. Aktivitas siswa dalam mata pelajaran bahasa Jawa melalui pembelajaran 

interaktif  berbantuan  macromedia flash meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik. 

4. Aktivitas guru dalam mata pelajaran bahasa Jawa melalui pembelajaran 

interaktif  berbantuan  macromedia flash meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu penelitian pada kondisi 

awal, penelitian siklus I, dan penelitian siklus II. Pada bab ini akan dipaparkan 

hasil penelitian dan pembahasannya. 

A. Hasil Penelitian  

Hasil dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga fokus utama, yaitu hasil 

kondisi awal tindakan, hasil tindakan, dan setelah tindakan. 

Hasil pratindakan meliputi hasil observasi dan perencanaan. Hasil 

tindakan merupakan uraian proses. Pada subbab ini diuraikan tentang kondisi 

awal, kegiatan siklus I dan kegiatan siklus II. 

1. Kondisi Awal 

Hasil tes pada prasiklus menunjukkan kondisi awal keterampilan membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa siswa sebelum menggunakan pembelajaran 

interaktif berbantuan macromedia flash. Aspek-aspek yang dinilai adalah intonasi, 

pelafalan, dan kelancaran membaca. Hasil tes ini menjadi dasar untuk melakukan 

tindakan pada siklus selanjutnya. Secara umum, hasil tes kondisi awal 

keterampilan membaca siswa dipaparkan pada tabel berikut ini.  
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Tabel 3  
Kondisi awal keterampilan membaca nyaring 

 
No Aspek Penilaian Skor Rata-Rata 

1. Intonasi 63,13 

2. Pelafalan 63,63 

3. Kelancaran membaca nyaring 66,88 

Rata-rata 64,55 
 

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa rata-rata aspek intonasi, 

pelafalan, dan kelancaran membaca nyaring sebesar 64,55. Jumlah itu diperoleh 

dari skor tiap aspek keterampilan membaca nyaring siswa, yaitu  intonasi, 

pelafalan, dan kelancaran membaca nyaring. 

Hasil perolehan skor tiap-tiap aspek keterampilan membaca nyaring siswa 

diuraikan seperti dibawah ini: 

a. Aspek Intonasi 

Skor aspek intonasi dinilai berdasarkan ketepatan intonasi yang 

digunakan siswa dalam membaca nyaring. Hasil aspek intonasi dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4 
Aspek Intonasi 

No Rentang 
Skor Ketegori Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
1 86-100 A (Baik sekali) - - - 
2 71-85 B (Baik) 3 220 9,38 
3 56-70 C (Cukup) 27 1702 84,36 
4 41-55 D (Kurang ) 2 98 6,26 
5 < 40 E (Sangat kurang) - - - 

Jumlah 32 2020 100 

Skor Rata-rata  2020 =  63,13 (kategori cukup) 
   32 
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Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata kelas pada aspek 

intonasi sebesar 63,13. Kesalahan aspek intonasi siswa terletak pada tinggi 

rendahnya intonasi dan jeda pada saat siswa membaca. 

b. Aspek pelafalan 

Skor aspek pelafalan kata berdasarkan ketepatan pengucapan, baik berupa vokal 

maupun konsonan yang digunakan siswa dalam membaca nyaring. Hasil dari 

aspek pelafalan dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 5 
Aspek Pelafalan 

 

No Rentang 
Skor Ketegori Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
1 86-100 A (Baik sekali) - - - 
2 71-85 B (Baik) 2 152 6,26 
3 56-70 C (Cukup) 30 1884 93,74 
4 41-55 D (Kurang ) - - - 
5 < 40 E (Sangat kurang) - - - 

Jumlah 32 2036 100 
Skor Rata-rata 2036 = 63,63 (kategori Cukup) 

  32 
 

Berdasarkan tabel 5 di atas, skor 71-85 dicapai 2 siswa atau sebesar 6,26 

%, skor 56-70 dicapai 30 siswa atau sebesar 93,74 %, dan skor rata-rata kelas 

pada aspek pelafalan kata yaitu 63,63. 

Kesalahan pada aspek pelafalan terdapat pada pengucapan yang kurang 

benar baik vokal maupun konsonan.  

c. Aspek kelancaran membaca nyaring 

 Skor aspek membaca nyaring berdasarkan lancar dan tidaknya siswa 

dalam membaca nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa. Hasil aspek kelancaran 

membaca nyaring dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 6 
Aspek Kelancaran Membaca Nyaring 

No Rentang 
Skor Ketegori Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
1 86-100 A (Baik sekali) - - - 
2 71-85 B (Baik) 7 512 21,81 
3 56-70 C (Cukup) 25 1628 78,13 
4 41-55 D (Kurang ) - - - 
5 < 40 E (Sangat kurang) - - - 

Jumlah 32 2140 100 
Skor Rata-rata 2140 = 66,88 (kategori cukup) 

  32 
  

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata kelas pada 

aspek kelancaran membaca nyaring yaitu 66,88. Berdasarkan kondisi awal, siswa 

dalam membaca masih kurang lancar dan masih tersendat-sendat. 

   
2. Hasil Penelitian Siklus I 

 Siklus I dilakukan sebanyak dua kali pertemuan dengan satu kali tes pada 

akhir siklus. Hasil siklus I berupa (1) hasil observasi, yang meliputi keterampilan 

membaca nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan 

macromedia flash dan perilaku siswa selama pembelajaran membaca nyaring 

berlangsung, (2) hasil wawancara, (3) hasil jurnal siswa, dan (4) hasil 

dokumentasi. Hasil siklus I dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a) Hasil Observasi 

 Observasi dilakukan pada dua aspek yaitu, keterampilan membaca nyaring 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan macromedia flash dan 

perilaku siswa selama pembelajaran membaca berlangsung. Hasil observasi 

keterampilan membaca nyaring dan perilaku siswa pada  siklus I ini sebagai 

berikut.  
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1) Keterampilan Membaca 

Hasil keterampilan membaca nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa  

dengan macromedia flash siklus I diperoleh dari skor masing-masing aspek, yaitu 

intonasi, pelafalan, dan kelancaran membaca nyaring. Rata-rata perolehan skor 

tiap aspek pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7 
 Skor Siklus I Keterampilan Membaca Nyaring Kalimat Sederhana Berhuruf 

Jawa dengan Macromedia flash 
 

No Aspek Penilaian Skor Rata-Rata 

1 Intonasi 69,19 

2 Pelafalan 70 

3 Kelancaran Membaca 72,63 

Rata-rata 70,61 
 
Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa rata-rata dari aspek 

intonasi, pelafalan, dan kelancaran membaca nyaring seluruhnya sebesar 70,61. 

Jumlah itu diperoleh dari skor tiap aspek keterampilan membaca nyaring siswa, 

yaitu aspek intonasi, pelafalan, dan kelancaran membaca nyaring. 

Berikut hasil perolehan skor tiap aspek keterampilan membaca nyaring 

siswa pada siklus I. 

a. Aspek Intonasi 

Skor aspek intonasi berdasarkan ketepatan intonasi yang digunakan siswa 

dalam membaca nyaring. Hasil aspek intonasi siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 8 
Aspek Intonasi 

 

No Rentang 
Skor Ketegori Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
1 86-100 A (Baik sekali) - - - 
2 71-85 B (Baik) 13 968 40,62 
3 56-70 C (Cukup) 18 1198 56,25 
4 41-55 D (Kurang ) 1 48 3,13 
5 < 40 E (Sangat kurang) - - - 

Jumlah 32 2214 100 

Skor Rata-rata 2214 = 69,19 (kategori Cukup) 
  32 

 

Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata pada aspek 

intonasi siswa 69,19. Siswa sebanyak 13 atau 40,62 % memperoleh skor 71-85, 

siswa sebanyak 18 atau 56,25 % memperoleh skor 56-70, siswa sebanyak 1 atau 

3,13 % memperoleh skor 41-55. Kesalahan pada aspek intonasi masih saja sering 

terjadi, tetapi tidak sesering pada saat kondisi awal. Kesalahan dalam aspek 

intonasi dapat dilihat pada tinggi rendahnya suara dan kesalahan pemenggalan 

kata pada saat siswa melafalkan kalimat sederhana berhuruf Jawa, misalnya : 

- Pemenggalan kata yang benar  ”Rika / tuku / tahu //” 

Pemenggalan kata yang salah ” Rikatu / ku / tahu //” 

- Pemenggalan kata yang benar ” Siti / gawe / bubur//” 

Pemenggalan kata yang salah ” Siti / gawebu / bur //” 

b. Aspek Pelafalan  

Skor aspek pelafalan berdasarkan ketepatan pengucapan, baik berupa 

vokal maupun konsonan yang digunakan siswa dalam membaca nyaring. Hasil 

aspek pelafalan siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 9  
 Aspek Pelafalan 

 

No Rentang 
Skor Ketegori Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
1 86-100 A (Baik sekali) - - - 

2 71-85 B (Baik) 15 1124 46,88 

3 56-70 C (Cukup) 16 1064 49,99 

4 41-55 D (Kurang ) 1 52 3,13 

5 < 40 E (Sangat kurang) - - - 

Jumlah 32 2240 100 

Skor Rata-rata  2240 = 70 (kategori Cukup) 
  32 

 
Berdasarkan tabel 9 aspek pelafalan siklus I, skor rata-rata sebesar 70. 

Siswa sebanyak 15 atau 46,88 % memperoleh skor 71-85, siswa sebanyak 17 atau 

53,12 % memperoleh skor 56-70, siswa sebanyak 1 atau 3,13 % memperoleh skor 

41-55. kesalahan pada aspek pelafalan masih saja sering terjadi, tetapi tidak 

sesering pada saat kondisi awal. Misalnya  :  -  Kata gedhang dilafalkan gedang 

               -  Kata tahu dilafalkan tau 

 -  Kata Ali dilafalkan Hali 

c. Aspek Kelancaran Membaca Nyaring 

Skor aspek kelancaran membaca nyaring berdasarkan lancar dan tidaknya 

siswa dalam membaca nyaring. Hasil aspek kelancaran membaca nyaring dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel  10  
Aspek Kelancaran Membaca Nyaring 

 

No Rentang 
Skor Ketegori Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
1 86-100 A (Baik sekali) 1 88 3,13 
2 71-85 B (Baik) 21 1576 65,62 
3 56-70 C (Cukup) 10 660 31,25 
4 41-55 D (Kurang ) - - - 
5 < 40 E (Sangat kurang) - - - 

Jumlah 32 2324 100 
Skor Rata-rata 2324 = 72,63 (kategori Baik) 

  32 
 
Berdasarkan tabel 10 di atas menunjukkan bahwa aspek kelancaran 

membaca nyaring siswa pada siklus I memperoleh skor rata-rata 72,63. Pada 

pembelajaran membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa siklus I dengan 

menggunakan macromedia flash siswa lebih lancar dalam membaca nyaring 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dari pada saat pembelajaran prasiklus. Akan 

tetapi siswa masih ada yang mengalami kesulitan dalam membacanya yaitu 

kurang lancar dan masih tersendat-sendat. 

2) Perilaku siswa 

Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama proses pembelajaran. Perilaku siswa yang diamati selama 

mengikuti pembelajaran seperti melamun, mengantuk, suka mengganggu teman, 

bermain-main sendiri, berjalan-jalan, bersenda gurau, dan memperhatikan dengan 

penuh konsentrasi. 
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Tabel 11  
Hasil Observasi Perilaku Siswa Siklus I 

 
No Perilaku Siswa Frekuensi Persentase (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Melamun 
mengantuk 
suka mengganggu teman 
bermain-main sendiri 
berjalan-jalan 
bersenda gurau 
memperhatikan dengan penuh 
konsentrasi 

1 
- 
1 
6 
1 
7 
16 

3,13 
- 

3,13 
18,75 
3,13 
21,86 

50 

Jumlah 32 100 
 

Tabel 11 di atas dapat diketahui bahwa siswa yang melamun sebanyak 1 

siswa atau 3,13 %, siswa yang suka mengganggu teman sebanyak 1 siswa atau 

3,13 %, siswa yang bermain-main sendiri sebanyak 6 siswa atau 18,75 %, siswa 

yang suka berjalan-jalan sebanyak 1 siswa atau 3,13 %, siswa yang bersenda 

gurau sebanyak 7 siswa atau 21,86 %, siswa yang memperhatikan dengan penuh 

konsentrasi sebanyak 16 siswa atau 50 %. 

Berdasarkan hasil observasi perilaku siswa, dapat diketahui bahwa siswa masih 

belum tertarik dengan macromedia flash yang telah digunakan dalam pembelajaran 

membaca nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa pada siklus I. Semua itu 

ditunjukkan dengan hanya 16 siswa atau 50 % yang memperhatikan dengan penuh 

konsentrasi. Hal itu dikarenakan siswa masih belum mengerti tentang macromedia 

flash dan siswa masih merasakan asing dengan pembelajaran yang dilakukan oleh 

peneliti. Oleh sebab itu, perlu pengenalan lebih lanjut mengenai macromedia flash 

tersebut. 

b) Hasil Wawancara Siklus I  

 Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa penggunaan 

macromedia flash dapat membantu meningkatkan keterampilan membaca nyaring 
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siswa. Hal ini ditunjukkan dengan pendapat siswa bahwa siswa merasa senang, 

tertarik dengan macromedia flash yang telah disajikan. Bagi siswa, 

maromediaflash  merupakan materi baru bagi siswa, karena mereka sebelumnya 

belum pernah mendapatkan sebuah macromedia flash dalam pembelajaran. 

 Kesulitan yang dialami oleh siswa dalam membaca nyaring kalimat 

sederhana berhuruf Jawa adalah siswa belum terlalu hafal huruf Jawa, penerapan 

sigeg, dan penerapan sandhangan.  

c)  Hasil Jurnal Siswa Siklus I 

 Hasil analisis jurnal menunjukkan sebanyak 1 siswa menuliskan bahwa 

dengan menggunakan macromedia flash tidak tertarik untuk membaca dengan 

alasan sulit membaca kalimat berhuruf Jawa. Selebihnya, sebanyak 5 siswa 

mengungkapkan sangat senang dengan pembelajaran membaca nyaring dengan 

menggunakan macromedia flash dengan alasan sangat tertarik dengan hal yang 

penampilan media itu. 

d) Hasil Dokumentasi Siklus I  

Dokumentasi foto digunakan untuk memperkuat hasil penelitian data 

nontes. Hasil dokumentasi bisa dilihat pada halaman lampiran.  
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e) Hasil Observasi Aktivitas Guru  

Tabel  12 
Hasil Observasi Aktivitas Guru Pada Pembelajaran Bahasa Jawa 

Membaca Nyaring Mengunakan Macromedia Flash 
Siklus 1 

 
No Kategori Pengamatan Skor Penilaian Keterangan 
1. Membuka pelajaran 3 
2. Keterampilan bertanya 3 
3. Keterampilan menjelaskan 3 
4. Mengadakan variasi 3 
5. Memberi penguatan 3 
6. Mengelola kelas 2 
7. Mengajar kelompok kecil dan 

perorangan 3 

8. Memimpin diskusi 3 
9. Memberi motivasi 2 
10. Menerapakan metode 4 
11. Menggunakan media dan sumber 

belajar 3 

12. Menutup pelajaran 4 
Jumlah 36 
Rata-rata 3 
Persentase 75% 

Skala penilaian 
1 = kurang 
2 = cukup 
3 = baik 
4 = sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 12 di atas bahwa aktivitas guru dalam pembelajaran 

pada siklus 1 baik dengan persentase pencapaian sebesar 75%. Agar hasil yang 

didapat meningkat, maka dalam siklus 2 perlu diadakan perbaikan. 

f) Refleksi 

Berdasarkan diskripsi data siklus I maka dalam pembelajaran ini 

ditemukan hasil refleksi yaitu: 

- dalam melakukan diskusi siswa terbiasa untuk memecahkan 

masalahdengan melakukan petunjuk yang pada lembar kerja siswa 

(LKS). 

- dalam proses diskusi kerja kelompok sudah terjalin baik dan saling 

menerima masukan dari anggota maupun kelompok lain. 
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- memberikan bimbingan dan perhatian guru kepada siswa pada kegiatan 

pembelajaran sudah merata. 

- hasil tes rata-rata siklus I 70,61 dan ketuntasan belajar 65,00 % 

3. Hasil Penelitian Siklus II 

 Siklus II dilakukan sebanyak dua kali pertemuan dengan satu kali tes pada 

akhir siklus. Hasil siklus II berupa (1) hasil observasi, yang meliputi keterampilan 

membaca nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan 

macromedia flash dan perilaku siswa selama pembelajaran membaca nyaring 

berlangsung, (2) hasil wawancara, (3) hasil jurnal siswa, dan (4) hasil 

dokumentasi. Hasil siklus II dalam penelitian ini sebagai berikut. 

 

a) Hasil Observasi 

 Observasi dilakukan pada dua aspek, yaitu keterampilan membaca nyaring 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan macromedia flash dan 

perilaku siswa selama pembelajaran membaca berlangsung. Hasil observasi 

keterampilan membaca nyaring dan perilaku siswa pada  siklus II ini sebagai 

berikut.  

1.  Keterampilan Membaca nyaring 

Hasil keterampilan membaca nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa  

dengan macromedia flash siklus II diperoleh dari skor masing-masing aspek, yaitu 

intonasi, pelafalan, dan kelancaran membaca nyaring. Rata-rata perolehan skor 

tiap aspek pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 



70 
 

 

Tabel 13 
Skor Siklus II Keterampilan Membaca Nyaring Kalimat Sederhana 

Berhuruf Jawa dengan macromedia flash  
 

No Aspek Penilaian Skor Rata-Rata 
1 Intonasi 77,44 
2 Pelafalan 77,19 
3 Kelancaran Membaca 81,69 

Rata-rata 78,77 
 
Berdasarkan tabel 13 di atas menunjukkan bahwa rata-rata dari aspek 

intonasi, pelafalan, dan kelancaran membaca nyaring seluruhnya sebesar 78,77. 

Jumlah itu diperoleh dari skor tiap aspek keterampilan membaca nyaring siswa, 

yaitu aspek intonasi, pelafalan, dan kelancaran membaca nyaring. 

Berikut hasil perolehan skor tiap aspek keterampilan membaca nyaring 

siswa pada siklus II. 

 

a. Aspek Intonasi 

Skor aspek intonasi berdasarkan ketepatan intonasi yang digunakan siswa 

dalam membaca nyaring. Hasil aspek intonasi siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 14 
Aspek Intonasi 

 

No Rentang 
Skor Ketegori Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
1 86-100 A (Baik sekali) 3 264 9,38 
2 71-85 B (Baik) 27 2074 84,37 
3 56-70 C (Cukup) 2 140 6,25 
4 41-55 D (Kurang ) - - - 
5 < 40 E (Sangat kurang) - - - 

Jumlah 32 2478 100 
Skor Rata-rata 2478 = 77,44 (kategori Baik) 

 32 
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Berdasarkan tabel 14 di atas aspek intonasi siswa, untuk skor 86-100 

dicapai 3 siswa atau 9,38 %, skor 71-85 dicapai 27 siswa atau 84,37 %, skor 56-

70 dicapai 2 siswa atau 6,25 %, sedangkan skor 41-55 dan skor < 40 tidak ada. 

Skor rata-rata untuk aspek intonasi yaitu 77,44. Kesalahan pada aspek intonasi 

masih saja sering terjadi, tetapi tidak sesering pada saat siklus I. Kesalahan dalam 

aspek intonasi dapat dilihat pada tinggi rendahnya suara dan pemenggalan kata 

pada saat siswa melafalkan kalimat sederhana berhuruf Jawa. 

b. Aspek Pelafalan  

Skor aspek pelafalan berdasarkan ketepatan pengucapan, baik berupa 

vokal maupun konsonan yang digunakan siswa dalam membaca nyaring. Hasil 

untuk aspek pelafalan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 15 
Aspek Pelafalan 

 

No Rentang 
Skor Ketegori Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
1 86-100 A (Baik sekali) 2 174 6,25 
2 71-85 B (Baik) 29 2228 90,62 
3 56-70 C (Cukup) 1 68 3,13 
4 41-55 D (Kurang ) - - - 
5 < 40 E (Sangat kurang) - - - 

Jumlah 32 2470 100 
Skor Rata-rata  2470 = 77,19 (kategori Baik) 

  32 
 

Berdasarkan tabel 15 di atas menunjukkan bahwa aspek pelafalan siswa, 

untuk skor 86-100 dicapai 2 siswa atau 6,25 %, skor 71-85 dicapai 29 siswa atau 

90,62 %, skor 56-70 dicapai 1 siswa atau 3,13 % sedangkan sedangkan skor 41-55 

dan skor < 40 tidak ada. Skor rata-rata untuk aspek pelafalan yaitu 77,19. 

Kesalahan pada aspek pelafalan masih saja sering terjadi, tetapi tidak sesering 

pada saat siklus I 
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c. Aspek Kelancaran Membaca Nyaring 

Skor aspek kelancaran membaca nyaring berdasarkan lancar dan tidaknya 

siswa dalam membaca nyaring. Hasil aspek kelancaran membaca nyaring dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 16  

Aspek Kelancaran Membaca Nyaring 

No Rentang 
Skor Ketegori Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
1 86-100 A (Baik sekali) 5 438 15,63 
2 71-85 B (Baik) 27 2176 84,37 
3 56-70 C (Cukup) - - - 
4 41-55 D (Kurang ) - - - 
5 < 40 E (Sangat kurang) - - - 

Jumlah 32 2614 100 

Skor Rata-rata  2614 = 81,69 (kategori Baik) 
  32 

 
 Berdasarkan tabel 16 di atas menunjukkan bahwa aspek kelancaran 

membaca nyaring siswa untuk skor 86-100 dicapai 5 siswa atau 15,63 %, 

sedangkan skor 71-85 dicapai 27 siswa atau 84,37 %, sedangkan skor 56-70, 

skor 41-55, dan skor < 40 tidak ada. Skor rata-rata kelas untuk aspek 

kelancaran membaca nyaring yaitu 81,69. Pada siklus II ini aspek kelancaran 

membaca nyaring siswa sudah meningkat dibanding dengan siklus I. Siswa 

sudah tidak mengalami kesulitan yang begitu banyak dalam aspek kelancaran 

membaca nyaring. 

2.  Perilaku siswa 

Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama proses pembelajaran. Perilaku siswa yang diamati selama 

mengikuti pembelajaran seperti melamun, mengantuk, suka mengganggu teman, 

bermain-main sendiri, berjalan-jalan, bersenda gurau, dan memperhatikan dengan 

penuh konsentrasi. 



73 
 

 

Tabel 17 
Hasil Observasi Perilaku Siswa Siklus II 

 
No Perilaku Siswa Frekuensi Persentase (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Melamun 
mengantuk 
suka mengganggu teman 
bermain-main sendiri 
berjalan-jalan 
bersenda gurau 
memperhatikan dengan penuh 
konsentrasi 

- 
- 
- 
- 
- 
3 
29 

- 
- 
- 
- 
- 

9,38 
90,62 

Jumlah 32 100 
 
 Berdasarkan tabel 17 di atas dapat diketahui bahwa perilaku siswa yang 

melamun, mengantuk, suka mengganggu teman, bermain-main sendiri, dan 

berjalan-jalan tidak ditemukan lagi. Namun masih ada 3 siswa atau 9,38 % yang 

terlihat bersenda gurau dan siswa yang memperhatikan dengan penuh konsentrasi 

sebanyak 29 siswa atau 90,62 %. 

b) Hasil Wawancara Siklus II 

 Hasil wawancara siklus II menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka 

senang dengan pembelajaran membaca nyaring dengan menggunakan 

macromedia flash. Siswa mengaku sangat senang dengan macromedia flash yang 

disajikan peneliti. Siswa yang nilainya rendah mengaku bahwa dalam 

pembelajaran membaca nyaring dengan menggunakan macromedia flash ini 

membuat mereka bingung, sehingga mereka membuat aktivitas sendiri seperti 

contohnya, mengganggu temannya yang sedang konsentrasi membaca, berjalan-

jalan memutari bangku-bangku temannya, dan berbicara sendiri saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

 Pendapat siswa secara keseluruhan mengenai pembelajaran membaca 

nyaring dengan menggunakan macromedia flash ini adalah siswa merasa tertarik 

dan senang setelah mengikuti pembelajaran membaca nyaring melalui 
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macromedia flash, siswa mengaku mendapat suatu hal yang baru karena 

sebelumnya mereka belum pernah belajar degan suatu permainan seperti 

macromedia flash yang disajikan oleh peneliti. 

c) Hasil Jurnal Siswa Siklus II 

 Jurnal siklus II yang dibagikan kepada siswa dimaksudkan untuk 

mengetahui bagaimana pendapat siswa mengenai pembelajaran membaca nyaring 

menggunakan macromedia flash yang telah digunakan. 

 Hasil analisis jurnal menunjukkan semua siswa merasa tertarik dan senang 

mengikuti pembelajaran membaca nyaring dengan menggunakan macromedia 

flash, dengan alasan macromedia flash menarik dan tidak membosankan. 

Hasil observasi, wawancara, dan jurnal dalam siklus II ini menunjukkan 

bahwa semua siswa merasa senang mengikuti pembelajaran membaca dengan 

menggunakan macromedia flash ini, maka pada siklus II ini merupakan siklus 

terakhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk peningkatan 

keterampilan membaca nyaring melalui macromedia flash. 

d) Hasil Dokumentasi Siklus II 

 Dokumentasi foto digunakan peneliti untuk memperkuat hasil penelitian 

data nontes. Hasil dokumentasi bisa dilihat pada halaman lampiran. 
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e) Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Tabel  18 
Hasil Observasi Aktivitas Guru Pada Pembelajaran Bahasa Jawa 

Membaca Nyaring Mengunakan Macromedia Flash 
Siklus 2   

No Kategori Pengamatan Skor Penilaian Keterangan 
1. Membuka pelajaran 4 
2. Keterampilan bertanya 4 
3. Keterampilan menjelaskan 3 
4. Mengadakan variasi 3 
5. Memberi penguatan 4 
6. Mengelola kelas 3 
7. Mengajar kelompok kecil dan 

perorangan 4 

8. Memimpin diskusi 4 
9. Memberi motivasi 3 
10. Menerapakan metode 4 
11. Menggunakan media dan sumber 

belajar 3 

12. Menutup pelajaran 4 
Jumlah 43 
Rata-rata 3,58 
Persentase 89,5% 

Skala penilaian 
1 = kurang 
2 = cukup 
3 = baik 
4 = sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 18 diatas dapat dilihat bahwa aktivitas guru dalam 

pelaksanaaan tindakan siklus 2 sangat baik, dengan persentase 89,5%. 

 

B. Pembahasan 

 Pembahasan hasil penelitian ini difokuskan pada perolehan skor yang 

dicapai siswa berdasarkan pengamatan yang dilakukan baik terhadap aspek 

keterampilan membaca nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan 

macromedia flash dan perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Aspek yang diamati dalam Ketrampilan membaca nyaring ini meliputi aspek 

intonasi, aspek pelafalan, dan aspek kelancaran membaca nyaring. 
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1. Pemaknaan Hasil Temuan Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan macromedia flash untuk meningkatkan 

keterampilan membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa. Hasil dalam penelitian 

dibagi menjadi tiga tahap,yaitu hasil pra tindakan, hasil tindakan, dan hasil paska 

tindakan. 

a. Siklus 1 

1) Hasil Kemampuan dan Aktivitas Siswa 

Berdasarkan tabel hasil kemampuan dan aktivitas siswa dan 

catatan lapangan didapat bahwa : 

I. Kemampuan Membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa. 

Kemampuan siswa mengidentifikasi bentuk huruf pada siklus 1 

cukup baik dengan rata-rata dari aspek intonasi, pelafalan dan kelancaran 

membaca nyaring seluruhnya sebesar persentase 70,61% jumlah tersebut 

diperoleh dari skor tiap aspek keterampilan siswa.  

Hasil perolehan skor tiap aspek keterampilan membaca nyaring 

siswa pada siklus I. 

a) Aspek intonasi 

Perolehan skor rata-rata pada aspek intonasi siswa 69,19. Siswa 

sebanyak 13 atau 40,62 % memperoleh skor 71-85, siswa sebanyak 18 

atau 56,25 % memperoleh skor 56-70, siswa sebanyak 1 atau 3,13 % 

memperoleh skor 41-55. Kesalahan pada aspek intonasi masih sering 

terjadi, tetapi tidak sesering pada saat kondisi awal. Kesalahan dalam 

aspek intonasi dapat dilihat pada tinggi rendahnya suara dan kesalahan 

pemenggalan kata. Kesalahan terjadi pada saat siswa melafalkan kalimat 
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sederhana berhuruf Jawa. Siswa yang masih mendapatkan skor 2 dalam 

kategori pengamatan diartikan bahwa siswa dapat membaca kalimat 

sederhana berhuruf Jawa namun belum semua siswa mampu 

membedakan cara pemenggalan membaca dengan tepat. Siswa tersebut 

tergolong mengalami kesulitan dalam kategori berat.  

Penguasaan kemampuan ini terkait dengan penguasaan 

kemampuan selanjutnya, yaitu kemampuan dalam menentukan intonasi 

yang tepat. Untuk itu pada siklus berikutnya guru perlu memberikan 

perhatian lebih terhadap siswa yang mengalami kesulitan dalam kategori 

berat. Maka guru perlu membimbing siswa tersebut secara lebih dan 

memberi umpan balik ketika selesai menjelaskan, dengan cara 

mengajukan pertanyaan. Sehingga siswa mau berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran karena pembelajaran menjadi lebih bermakna 

ketika siswa secara langsung melakukan/aktif belajar. 

b) Aspek Pelafalan 

Aspek pelafalan siklus I, skor rata-rata sebesar 70. Siswa 

sebanyak 15 atau 46,88 % memperoleh skor 71-85, siswa sebanyak 17 

atau 53,12 % memperoleh skor 56-70, siswa sebanyak 1 atau 3,13 % 

memperoleh skor 41-55. kesalahan pada aspek pelafalan masih saja 

sering terjadi, tetapi tidak sesering pada saat kondisi awal. 

Pelafalan pada siklus 1 perlu bimbingan khusus oleh guru agar 

siswa tersebut secara lebih dan memberi umpan balik ketika selesai 

menjelaskan, dengan cara mengajukan pertanyaan. Sehingga siswa mau 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran karena pembelajaran 
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menjadi lebih bermakna ketika siswa secara langsung melakukan/aktif 

belajar. 

c) Aspek Kelacaran  

Aspek kelancaran membaca nyaring siswa pada siklus I 

memperoleh skor rata-rata 72,63. Pada pembelajaran membaca kalimat 

sederhana berhuruf Jawa siklus I dengan menggunakan macromedia 

flash siswa lebih lancar dalam membaca nyaring kalimat sederhana 

berhuruf Jawa dari pada saat pembelajaran prasiklus. Akan tetapi siswa 

masih ada yang mengalami kesulitan dalam membacanya yaitu kurang 

lancar dan masih tersendat-sendat.  

Siswa perlu bimbingan guru untuk mengulang-ulang membaca 

nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa memnggunakan macromedia 

flash agar siswa bias lancar.   

2) Hasil Aktivitas Guru 

Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas guru dan catatan 

lapangan didapat bahwa : 

a) Membuka Pelajaran 

Keterampilan guru dalam membuka pelajaran sudah baik dengan 

skor 3, artinya guru telah memberi motivasi kepada siswa sebelum 

pembelajaran dimulai, guru telah melaksanakan apersepsi dan 

menginformasikan topik yang akan dicapai dalam pembelajaran. 

Membuka pelajaran yang dilakukan secara profesional akan 

memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan pembelajaran. Membuka 

pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk 
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menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian peserta didik secara 

optimal, agar mereka memusatkan diri sepenuhnya pada pelajaran yang 

akan disajikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut 

adalah: (1) Menghubungkan materi yang telah dipelajari dengan materi 

yang akan disajikan, (2) Menyampaikan tujuan (kompetensi dasar) yang 

akan dicapai,(3) Menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

dan tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, (4) Mendayagunakan media dan sumber belajar yang 

sesuai dengan materi yang akan disajikan, (5) Mengajukan pertanyaan, 

baik untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap pelajaran 

yang telah lalu maupun untuk menjajaki kemampuan awal berkaitan 

dengan bahan yang akan dipelajari. 

b) Keterampilan Bertanya 

Keterampilan guru dalam bertanya sudah baik dengan skor 3, 

artinya pertanyaan diungkapkan secara jelas dan singkat, pertanyaan 

ditujukan kepada semua siswa dan ada kesempatan berpikir sebelum 

menjawab pertanyaan. 

Keterampilan bertanya sangat perlu untuk dikuasai oleh guru, 

karena hampir dalam setiap tahap pembelajaran guru dituntut untuk 

mengajukan pertanyaan. Keterampilan bertanya yang perlu dikuasai oleh 

guru meliputi keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya 

lanjutan. 

1. Keterampilan bertanya dasar mencakup; 

a. Pertanyaan yang diajukan jelas dan singkat. 
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b. Pemberian acuan, sebelum mengajukan pertanyaan guru perlu 

memberikan acuan berupa penjelasan singkat yang berisi informasi 

yang sesuai. 

c. Memusatkan perhatian, pertanyaan juga dapat digunakan untuk 

memusatkan perhatian peserta didik. 

d. Memberi giliran dan menyebarkan pertanyaan, guru hendaknya 

berusaha agar semua peserta didik mendapat giliran dalam menjawab 

pertanyaan, dan yang lebih penting adalah memberikan kesempatan 

berpikir kepada peserta didik sebelum menjawab. 

2. Keterampilan bertanya lanjutan meliputi; 

a. Pengubahan tuntunan tingkat kognitif, guru hendaknya mampu 

mengubah pertanyaan dari hanya sekadar mengingat fakta menuju 

pertanyaan aspek kognitif lain seperti analisis, penerapan, dll. 

b. Pengaturan urutan pertanyaan yaitu pertanyaan yang diajukan 

hendaknya mulai dari yang sederhana menuju yang paling kompleks. 

c. Peningkatan terjadinya interaksi, guru menjadi dinding pemantul.  

c) Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan guru dalam menjelaskan sudah baik dengan skor 3, 

artinya guru menjelaskan materi dengan disertai contoh konkret, 

menggunakan kata/istilah/kalimat yang mudah dipahami dan 

memberikan umpan balik untuk mengetahui pemahaman siswa. 

d) Mengadakan Variasi 

Keterampilan mengadakan variasi guru sudah baik dengan skor 

3, artinya guru telah melakukan beberapa variasi dalam pembelajaran. 
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Variasi ini berupa variasi dalam gaya mengajar, misalnya variasi suara, 

gerak badan, mengadakan kontak pandang dengan peserta didik maupun 

variasi dalam pola interaksi, misalnya dalam mengelompokkan peserta 

didik. Variasi yang dilakukan guru dalam pembelajaran dikuasai oleh 

guru dan memberikan kemudahan kepada peserta didik. 

e) Memberi Penguatan 

Keterampilan guru dalam memberi penguatan baik dengan skor 

3, artinya ada penguatan verbal, ada penguatan non verbal, pemberian 

penguatan mampu meningkatkan motivasi siswa. 

Penguatan merupakan respons terhadap suatu perilaku yang 

dapat menimbulkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. 

Penguatan dapat dilakukan secara verbal berupa kata-kata dan kalimat 

pujian dan secara non verbal yang dilakukan dengan gerakan mendekati 

peserta didik dan kegiatan yang menyenangkan. Penguatan bertujuan 

untuk meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran, 

merangsang dan meningkatkan motivasi belajar dan membina perilaku 

yang produktif. 

f) Mengelola Kelas 

Keterampilan guru dalam mengelola kelas cukup baik dengan 

skor 2, artinya guru telah menunjukkan sikap tanggap terhadap aktivitas 

siswa, namun masih mengalami kesulitan dalam menciptakan kondisi 

belajar yang optimal dan memusatkan perhatian siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 
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Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikannya 

jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah kehangatan dan 

keantusiasan, tantangan, bervariasi, penekanan pada hal-hal positif, dan 

penanaman disiplin diri. 

g) Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Keterampilan guru dalam mengajar kelompok kecil dan 

perorangan yang meliputi mengadakan pendekatan secara pribadi, 

memudahkan belajar siswa, memfasilitasi kebutuhan siswa baik secara 

individu maupun kelompok, merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sudah baik dengan skor 3, artinya guru telah 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengadakan 

pendekatan secara pribadi terhadap peserta didik dan memfasilitasi 

kebutuhan siswa baik secara individu maupun kelompok. 

h) Memimpin Diskusi 

Ketrampilan guru dalam memimpin diskusi baik dengan skor 3, 

artinya guru telah membagi kelompok secara heterogen, diskusi 

mencapai hasil dan guru memperjelas masalah dan pendapat yang 

diungkapkan oleh siswa. 

i) Memberi Motivasi 

Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau 

menggugah seseorang agar timbul keiginan dan kemauannya untuk 

melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau tujuan 
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tertentu. Bagi seorang guru tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan 

atau membaca para siswanya agar timbul keinginan untuk meningkatkan 

prestasi sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan. 

Keterampilan guru dalam memberi motivasi cukup baik dengan 

skor 2, artinya guru memberi motivasi tanpa hadiah, dan mayoritas siswa 

termotivasi, namun guru tidak memberikan motivasi dengan hadiah dan 

siswa belum mampu memotivasi siswa lain karena beberapa siswa sulit 

diterima dalam kelompok sehingga merasa dirinya rendah dan tidak 

memiliki kepercayaan diri. 

j) Menerapkan Metode 

Keterampilan guru dalam menerapkan metode sangat baik 

dengan skor 4, artinya penerapan metode pembelajaran dapat 

memudahkan siswa mencapai kompetensi, urutan langkah-langkah tepat, 

fleksibel menghadapi perubahan dinamika kelas, mengkolaborasikan 

beberapa metode untuk mencapai kompetensi. 

k) Menggunakan Media dan Sumber Belajar 

Penggunaan media pembelajaran berfungsi untuk Memperjelas 

dan memperkaya/melengkapi informasi yang diberikan secara verbal, 

meningkatkan motivasi dan perhatian siswa untuk belajar, meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi, menambah variasi 

penyajian materi, kemudahan materi untuk dicerna dan lebih membekas, 

memberikan pengalaman yang lebih konkrit bagi hal yang mungkin 

abstrak, memberikan stimulus dan mendorong respon siswa. 
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Keterampilan guru dalam menggunakan media dan sumber 

belajar baik dengan skor 3, artinya penggunaan media dan sumber 

belajar melibatkan siswa, mampu menarik perhatian siswa dan 

mempermudah siswa dalam memahami materi. 

l) Menutup Pelajaran 

Menjelang akhir pelajaran guru harus melakukan penutupan 

pelajaran agar siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok 

materi. Cara yang dapat dilakukan adalah meninjau kembali apakah inti 

pelajaran yang diajarkan sudah dipahami oleh siswa dengan melibatkan 

siswa dalam membuat simpulan, melaksanakan evaluasi untuk 

mengetahui apakah siswa sudah mendapatkan pemahaman yang utuh 

terhadap konsep yang dijelaskan.  

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran sangat baik dengan 

skor 4, artinya guru telah menyimpulkan materi yang selesai dipelajari, 

melibat siswa dalam membuat simpulan, melaksanakan evaluasi dan 

melaksanakan tindak lanjut. 

3) Ketrampilan Siswa 

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) (2007:11) 

ketuntasan belajar didasarkan pada intake siswa, kompleksitas 

kompetensi dasar setiap mata pelajaran, dan kemampuan daya dukung. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut ditentukan ketuntasan belajar secara 

individu untuk pembelajaran Bahasa Jawa adalah 63 dan ketuntasan 

belajar secara klasikal 75%. 
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Berdasarkan Ketrampilan (tes/kuis individual) siswa dengan 

teknik TPS pada siklus 1, didapat hanya 70,6% siswa tuntas dalam 

pembelajaran Bahasa Jawa. Nilai rata-rata 68,23 dengan nilai tertinggi 

85 dan nilai terendah 45. Hasil tersebut belum maksimal karena masih 

ada 29,4% siswa belum tuntas dalam pembelajaran membaca Nyaring 

kalimat sederhana menggunakan macromedia flash. Untuk itu perlu 

dilanjutkan dan ditingkatkan pada siklus ke 2. 

b. Siklus 2 

1) Hasil Kemampuan dan Aktivitas Siswa 

Berdasarkan tabel hasil observasi kemampuan dan aktivitas siswa 

dan catatan lapangan didapat bahwa: 

a) Aspek intonasi 

Aspek intonasi siswa, untuk skor 86-100 dicapai 3 siswa atau 

9,38 %, skor 71-85 dicapai 27 siswa atau 84,37 %, skor 56-70 dicapai 2 

siswa atau 6,25 %, sedangkan skor 41-55 dan skor < 40 tidak ada. Skor 

rata-rata untuk aspek intonasi yaitu 77,44. Kesalahan pada aspek intonasi 

masih saja sering terjadi, tetapi tidak sesering pada saat siklus I. 

Kesalahan dalam aspek intonasi dapat dilihat pada tinggi rendahnya 

suara dan pemenggalan kata pada saat siswa melafalkan kalimat 

sederhana berhuruf Jawa. 

b) Aspek Pelafalan 

Aspek pelafalan siswa, untuk skor 86-100 dicapai 2 siswa atau 

6,25 %, skor 71-85 dicapai 29 siswa atau 90,62 %, skor 56-70 dicapai 1 

siswa atau 3,13 % sedangkan sedangkan skor 41-55 dan skor < 40 tidak 
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ada. Skor rata-rata untuk aspek pelafalan yaitu 77,19. Kesalahan pada 

aspek pelafalan masih saja sering terjadi, tetapi tidak sesering pada saat 

siklus I. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelafalan dan 

aktivasi siswa pada siklus 2  telah mencapai kategori baik. 

c) Aspek Kelancaran 

aspek kelancaran membaca nyaring siswa untuk skor 86-100 

dicapai 5 siswa atau 15,63 %, sedangkan skor 71-85 dicapai 27 siswa 

atau 84,37 %, sedangkan skor 56-70, skor 41-55, dan skor < 40 tidak 

ada. Skor rata-rata kelas untuk aspek kelancaran membaca nyaring 

yaitu 81,69. Pada siklus II ini aspek kelancaran membaca nyaring 

siswa sudah meningkat dibanding dengan siklus I. Siswa sudah tidak 

mengalami kesulitan yang begitu banyak dalam aspek kelancaran 

membaca nyaring. Kelancaran membaca nyaring Aksara Jawa pada 

siklus II dapat disimpulkan sudah pada kategori baik. 

2) Hasil Aktivitas Guru 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru dan catatan lapangan 

didapat bahwa: 

a) Membuka Pelajaran 

Membuka pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

guru untuk menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian peserta 

didik secara optimal, agar mereka memusatkan diri sepenuhnya pada 

pelajaran yang akan disajikan. 

Kegiatan guru dalam membuka pelajaran ini diawali dengan 

pemberian motivasi kepada siswa dengan bercerita. Didalam cerita 
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tersebut guru menyelipkan pesan moral yang bertujuan agar siswa tidak 

berlaku sombong dengan tidak mau menerima teman yang mempunyai 

kekurangan secara akademik sebagai teman satu timnya, berusaha 

menerima kekurangan orang lain dan saling membantu dalam 

meningkatkan kemampuan/kompetensi. Pemberian motivasi dengan 

bercerita mampu menarik dan memusatkan perhatian siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. Langkah selanjutnya guru melaksanakan 

apersepsi dan menginformasikan tujuan yang akan dicapai. 

Dari data siklus 2 keterampilan guru dalam membuka pelajaran 

sangat baik dengan skor 4, artinya guru mampu menarik perhatian siswa, 

memberi motivasi pada siswa, melaksanakan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b) Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya perlu dikuasai oleh guru, karena hampir 

dalam setiap tahap pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan 

pertanyaan. keterampilan guru dalam bertanya pada siklus 2 sangat baik 

dengan skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa guru mengungkapkan 

pertanyaan secara jelas dan singkat, pertanyaan diajukan kepada semua 

siswa, ada kesempatana berpikir sebelum menjawab, ada konfirmasi 

jawaban. Selain itu untuk mengaktifkan siswa yang malu untuk 

mengungkapkan pendapatnya, guru menunjuk siswa tersebut untuk 

menjawab pertanyaan. Bila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan, 

guru melemparkan kepada siswa lain agar menjawab dan meminta siswa 

yang pertama ditunjuk untuk mengulangi jawaban. Kegiatan tersebut 
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dilakukan agar siswa mempunyai keberanian untuk mengungkapkan 

pendapat dan berperan aktif dalam pembelajaran. 

c) Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan guru dalam menjelaskan baik dengan skor 3, 

artinya guru menjelaskan materi dengan disertai contoh konkret, 

menggunakan kata/istilah/kalimat yang mudah dipahami dan 

memberikan umpan balik untuk mengetahui pemahaman siswa. 

d) Mengadakan Variasi 

Mengadakan variasi merupakan keterampilan yang harus 

dikuasai guru dalam pembelajaran untuk mengatasi kebosanan peserta 

didik, agar selalu antusias, tekun , dan penuh partisipasi. Keterampilan 

variasi meliputi variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam penggunaan 

media dan sumber belajar serta variasi dalam pola interaksi. 

Keterampilan guru dalam melakuakan variasi baik dengan skor 3. 

Guru telah mengadakan variasi dalam gaya mengajar dan variasi dalam 

pola interaksi, keterampilan variasi dapat memfasilitasi perbedaan 

karakter siswa, keterampilan variasi memberikan kemudahan bagi siswa. 

e) Memberi Penguatan 

Penguatan dapat dilakukan secara verbal berupa kata-kata dan 

kalimat pujian dan secara non verbal yang dilakukan dengan gerakan 

mendekati peserta didik dan kegiatan yang menyenangkan. Penguatan 

bertujuan untuk meningkatkan perhatian peserta didik terhadap 

pembelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar dan 

membina perilaku yang produktif. 
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Keterampilan guru dalam memberi penguatan sangat baik, 

artinya ada penguatan verbal dan nonverbal, dengan memberikan 

penguatan mampu meningkatkan motivasi siswa dan mampu 

menumbuhkan sikap positif dan produktif siswa. 

f) Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikannya 

jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Keterampilan guru dalam 

mengelola kelas baik dengan skor 3, artinya guru menunjukkan sikap 

tanggap terhadap gangguan dalam pembelajaran, memberi penguatan 

terhadap respon siswa, menciptakan kondisi belajar yang optimal. 

g) Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Pengajaran kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu 

bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian 

terhadap setiap peserta didik, dan menjalin hubungan yang lebih akrab 

antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan 

peserta didik. 

Keterampilan guru dalam mengajar kelompok kecil dan 

perorangan sangat baik dengan skor 4, artinya guru mengadakan 

pendekatan secara pribadi, memudahkan belajar siswa, mampu 

memfasilitasi kebutuhan siswa baik secara individu maupun kelompok, 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan 

baik. 
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h) Memimpin Diskusi 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam memimpin 

diskusi sngat baik dengan skor 4, artinya guru telah membagi kelompok 

secara heterogen, banyak siswa terlibat aktif dalam diskusi, diskusi 

mencapai hasil, guru selalu memperjelas pendapat siswa. 

i) Memberi Motivasi 

Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah 

seseorang agar timbul keiginan dan kemauannya untuk melakukan 

sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu. Pemberian 

motivasi oleh guru dalam kegiatan awal pembelajaran bermanfaat untuk 

menggerakkan siswa agar senantiyasa memusatkan perhatian terhadap 

pembelajaran, siswa dapat saling memotivasi untuk dapat mencapai 

tujuan dan meningkatkan kemampuan. 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam memberi 

motivasi pada siklus 2 mendapatkan skor 3, artinya keterampilan 

memberi motivasi baik. guru memberi motivasi tanpa hadiah, mayoritas 

siswa termotivasi, siswa mampu memotivasi siswa lain untuk bersama-

sama mencapai kompetensi. 

j) Menerapkan Metode 

Keterampilan guru dalam menerapkan metode sangat baik 

dengan skor 4, artinya penerapan metode pembelajaran dapat 

memudahkan siswa mencapai kompetensi, urutan langkah-langkah tepat, 

fleksibel menghadapi perubahan dinamika kelas, mengkolaborasikan 

beberapa metode untuk mencapai kompetensi. 
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k) Menggunakan Media dan Sumber Belajar 

Tujuan penggunaan media pembelajaran diantaranya 

meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyampaian informasi, 

pemilihan media yang tepat akan meninbulkan semangat, gairah dan 

mencegah kebosanan siswa untuk belajar. 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru menggunakan 

media baik dengan skor 3. Keterampilan guru dalam menggunakan 

media pembelajaran mampu menimbulkan semangat karena 

penggunaanya melibatkan siswa, mempermudah siswa dalam memahami 

materi dan mampu menarik perhatian siswa. 

l) Menutup Pelajaran 

Menjelang akhir pelajaran guru harus melakukan penutupan 

pelajaran agar siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok 

materi. Cara yang dapat dilakukan adalah meninjau kembali apakah inti 

pelajaran yang diajarkan sudah dipahami oleh siswa dengan melibatkan 

siswa dalam membuat simpulan, melaksanakan evaluasi untuk 

mengetahui apakah siswa sudah mendapatkan pemahaman yang utuh 

terhadap konsep yang dijelaskan.  

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran sangat baik dengan 

skor 4, artinya guru telah menyimpulkan materi yang selesai dipelajari, 

melibat siswa dalam membuat simpulan, melaksanakan evaluasi dan 

melaksanakan tindak lanjut. 
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3) Ketrampilan Siswa 

Ada dua kategori ketuntasan belajar, yaitu secara perorangan dan 

secara klasikal. Pembelajaran dikatakan berhasil dalam meningkatkan 

kemampuan siswa dalam pembelajaran Bahasa Jawa bila nilai 

Ketrampilan mencapai ≥ 65. Sedangkan secara klasikal ketuntasan 

belajar terpenuhi jika ≥ 75% siswa mencapai ketuntasan belajar. 

Berdasarkan Ketrampilan (tes/kuis individual) siswa dengan 

menggunakan macromedia flash pada siklus 2, didapat 100 % siswa 

tuntas dalam pembelajaran Bahasa Jawa khususnya dalam materi 

membaca nyaring kalimat Berhuruf Jawa.  

4) Implikasi Hasil Penelitian 

Pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash memberi 

kesempatan kepada siswa untuk membaca nyaring kalimat sederhana 

berhuruf Jawa. Keunggulan media ini adalah optimalisasi partisipasi 

siswa, yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk dikenali dan 

menunjukkan partisipasi. Macromedia flash bisa member kemudahan 

pemahaman siswa, memberi waktu kepada siswa untuk berpikir, 

menjawab pertanyaan, aktif dalam pembelajaran dan saling membantu 

satu sama lain. 

Penggunaan Macromedia flash  diterapkan untuk membantu 

siswa dalam membaca Aksara Jawa pikiran yang ada dalam media, 

meningkatkan sikap kerjasama, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, 

mengembangkan pikiran serta dapat memotivasi siswa dalam proses 

pembelajaran. 



93 
 

 

Dalam pembelajaran ini guru berperan sebagai fasilitator, 

mediator, monitoring. Pembelajaran  tidak berpusat pada guru melainkan 

lebih ditekankan pada siswa agar mereka dapat menguasai materi sendiri 

melalui belajar tim. Guru memantau jalannya transfer jawaban antar 

anggota tim dan diskusi siswa dalam tim untuk bersama-sama menguasai 

kompetensi, maupun jalannya diskusi kelas. Guru memperjelas pendapat 

siswa dalam diskusi kelas agar komunikasi antar siswa dan siswa dengan 

guru berjalan lancar. 

Dari hasil tes/kuis individual yang dilaksanakan didapatkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash 

Ketrampilan siswa menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari 

Ketrampilan pada siklus 1 dan siklus 2 yang menunjukkan adanya 

peningkatan. Pada siklus 1 nilai rata-rata siswa hanya mencapai 68,23 

dengan persentase 70,6%. Pada siklus 2 nilai rata-rata siswa mencapai 

72,8 dengan ketuntasan belajar sebesar 83,3% dan pada siklus 3 

mencapai nilai rata rata 75 dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 

87,5%.  Dengan demikian terjadi peningkatan persentase ketuntasan 

belajar siswa dari siklus 1 hingga siklus 3 sebesar 16,9 %. Selain itu 

kamampuan dan aktivitas siswa  dalam belajar pun meningkat. Hal ini 

dapat dilihat pada siklus 1 hasil observasi kemampuan dan aktivitas 

siswa  sebesar 62,84%, pada siklus 2 sebasar 82.5%. 

 Penggunaan macromedia flash dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran, meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan 

kemampuan siswa dan Ketrampilan serta menempatkan siswa sebagai 
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pusat pembelajaran. Penerapan teknik TPS pada  siklus 2 sudah baik, hal 

ini terbukti dari hasil observasi dan Ketrampilan siswa yang telah 

mencapai indikator keberhasilan. Siswa mendapat skor minimal 3 dalam 

lembar observasi dan ketuntasan belajar mencapai 87%. Dengan 

demikian pennggunaan macromedia flash  pada pembelajaran Bahasa 

Jawa dapat meningkatkan aktivitas siswa, Ketrampilan siswa dan 

kemampuan guru. 

1. Rekapitulasi Peningkatan Ketrampilan Membaca Nyaring Kalimat 

Sederhana Berhuruf Jawa Melalui  Macromedia flash. 

 Hasil rekapitulasi peningkatan Ketrampilan membaca nyaring kalimat 

sederhana berhuruf Jawa siswa kelas III SD Negeri I Bendoharjo Kec. Gabus 

Kabupaten Grobogan melalui macromedia flash dari prasiklus, siklus I, dan siklus 

II dapat dilihat pada tabel 19 berikut. 

Tabel 19 
Rekapitulasi Peningkatan Ketrampilan Membaca Nyaring Melalui 

 Macromedia flash Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II. 
 

Nilai Rata-Rata Peningkatan (%) 
Aspek Penilaian 

Prasiklus Siklus I Siklus II PS-SI SI-SII PS-SII 

Intonasi 63,13 69,19 77,44 6,06 8,25 14,31 

Pelafalan 63,63 70 77,19 6,37 7,19 13,56 

Kelancaran Membaca 66,88 72,63 81,69 5,75 9,06 14,81 

Jumlah 193,64 211,82 236,32 

Rata-Rata Kelas 64,55 70,61 78,77 
6.06 8,16 14,22 

 
Hasil rekapitulasi peningkatan keterampilan membaca nyaring kalimat 

sederhana berhuruf Jawa melalui macromedia flash siswa kelas III SD Negeri I 

Bendoharjo Kec.Gabus Kabupaten Grobogan tahap prasiklus, siklus I, dan siklus 

II juga dapat dilihat pada grafik I berikut ini. 
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Grafik 1. 

 Hasil rekapitulasi Peningkatan Ketrampilan  Membaca Nyaring Melalui 

Macromedia flash Tahap Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II. 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil peningkatan keterampilan membaca 

nyaring melalui macromedia flash tahap prasiklus, siklus I, dan siklus II dapat 

dilihat bahwa rata-rata skor mengalami peningkatan dari prasiklus, siklus I, dan 

siklus II. Skor intonasi pada kondisi awal ke siklus I meningkat 9,59 %, dari 

siklus I ke siklus II meningkat sebesar  11,92 %, sedangkan dari prasiklus ke 

siklus II meningkat sebesar 22,67 %. Skor pelafalan pada kondisi awal ke siklus I 

meningkat sebesar 10,01 %, dari siklus I ke siklus II meningkat sebesar 10,27 %, 

sedangkan dari prasiklus ke siklus II meningkat sebesar 21,31 %. Skor kelancaran 

membaca nyaring dari prasiklus ke siklus I meningkat sebesar 8,59 %, dari siklus 

I ke siklus II meningkat sebesar 12,47 %, sedangkan dari prasiklus ke siklus II 

meningkat sebesar 22,14 %.    
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2. Perubahan Perilaku Siswa Kelas III Setelah Mengikuti Pembelajaran 

Membaca Nyaring Melalui Macromedia flash. 

Perubahan perilaku siswa kelas III SD Negeri I Bendoharjo setelah 

mengikuti pembelajaran membaca nyaring kalimat sederhana berhuruf Jawa 

melalui macromedia flash dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini. 

Tabel 20 
Rekapitulasi Perubahan Perilaku Siswa Kelas III Setelah mengikuti 

Pembelajaran Membaca Nyaring Melalui Macromedia flash 
 
 

Siklus I Siklus II No Perilaku Siswa 
Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%)

1. Melamun 1 3,13 - - 
2. Mengantuk - - - - 
3. Suka Mengganggu Teman 1 3,13 - - 
4. Bermain-main sendiri 6 18,75 - - 
5. Berjalan-jalan 1 3,13 - - 
6. Bersenda gurau 7 21,86 3 9,38 
7. Memperhatikan dengan 

penuh konsentrasi 16 50 29 90,62 

Jumlah 32 100 32 100 
 
 Berdasarkan tabel 20 di atas menunjukkan bahwa perubahan ke arah yang 

positif. Pada siklus I perilaku siswa yang melamun pada saat pelajaran sebanyak 1 

siswa, namun pada pertemuan siklus II tidak ada siswa yang melamun pada saat 

pembelajaran berlangsung, siswa yang suka mengganggu temannya ada 1 siswa, 

namun pada pertemuan siklus II tidak ada, pada siklus I ada 6 siswa yang 

bermain-main sendiri dan pada siklus II sudah tidak ada siswa yang bermain-main 

sendiri pada saat pembelajaran, pada siklus I siswa yang suka berjalan-jalan ada 1 

siswa dan pada siklus II siswa yang suka berjalan-jalan sudah tidak ada, siswa 

yang bersenda gurau pada siklus I sebanyak 7 siswa, namun pada saat pertemuan 

siklus II siswa yang bersenda gurau berkurang menjadi sebanyak 3 siswa, pada 

pertemuan siklus I siswa yang memperhatikan dengan penuh konsentrasi 
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sebanyak 16 siswa, tetapi pada pertemuan siklus II siswa yang memperhatikan 

dengan penuh konsentrasi bertambah menjadi sebanyak 29 siswa. 

 Perubahan perilaku siswa kearah yang positif di atas, menunjukkan bahwa 

macromedia flash ini mampu mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih baik. 

Hasil observasi, jurnal, dan wawancara menunjukkan siswa pada kondisi awal dan 

siklus I berubah menjadi perilaku positif pada siklus II.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Penerapan pembelajaran bahasa Jawa melalui pembelajaran interaktif  

berbantuan  macromedia flash  kelas III SD Negeri 1 Bendoharjo dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa bias dilihat dari hasil aktivitas per 

siklusnya yang mengalami peningkatan yang cukup. 

2. Penerapan pembelajaran bahasa Jawa melalui pembelajaran interaktif  

berbantuan  macromedia flash kelas III SD Negeri 1 Bendoharjo dapat 

meningkatkan aktivitas guru dalam pembelajaran. Guru tidak 

mendominasi pembelajaran dengan ceramah tetapi menyediakan dan 

memperkaya pengalaman siswa melalui berbagai aktivitas yang bermakna 

bagi kehidupan sehari-hari. 

3. Penerapan pembelajaran bahasa Jawa melalui pembelajaran interaktif  

berbantuan  macromedia flash kelas III SD Negeri 1 Bendoharjo dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa menjadi lebih baik. Pada siklus I 

diperoleh rata-rata 70,61 dengan ketuntasan belajar 40,9 % sedangkan 

pada siklus II diperoleh rata-rata 78,77 dengan ketuntasan belajar 87,09 %. 

4. Penerapan pembelajaran bahasa Jawa melalui pembelajaran interaktif  

berbantuan  macromedia flash kelas III SD Negeri 1 Bendoharjo dapat 

meningkatkan ketrampilan membaca Aksara Jawa pada siswa kelas III SD 

N 1 Bendoharjo Kecamatan Gabus Kabupaten Batang dikarenakan adanya 

peningkatan 6 komponennya antara lain : aktivitas siswa, aktivitas guru, 
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iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran dan sistem 

pembelajaran pada setiap siklusnya yang lebih baik. 

 

B. Saran  

  Setelah dilakukan penelitian di SD Negeri 01 Bendoharjo 

Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan dan berdasarkan hasil yang 

diperoleh di lapangan, maka diajukan saran kepada pihak yang berkaitan 

dengan masalah ini dalam hal ini pembaca, adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru, dalam pembelajaran interaktif hendaknya menggunakan media 

yang lebih  baik dan beraneka ragam sehingga mempermudah siswa untuk 

mendeskripsi objek dengan baik atas dasar rasa ingin tahu siswa terhadap 

pembelajaran. 

2. Bagi pihak-pihak lain yang ingin meneliti lebih lanjut, disarankan untuk 

mengembangkan macromedia flash dengan metode interaktif belajar 

secara aktif dan kreatif, sehingga lebih menarik minat siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

3. Bagi Pengawas TK-SD, Kepala Sekolah, Instansi atau praktisi pendidikan 

perlu mendiskusikan, mengimplementasikan dan menindak lanjuti  adanya 

perkembangan media yang menggunakan perkembangan teknologi pada 

setiap pembelajaran pada siswa kelas I, II & III SD melalui KKG. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Siklus I) 

 

Mata Pelajaran : Bahas Jawa 

Pokok Bahasan : Membaca Nyaring 

Kelas / semester : III (tiga)/1 

Pertemuan  : 2 x 35 menit 

 
A. Standar Kompetensi 

Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan dengan berbagai 

teknik membaca bersuara, membaca cepat, membaca indah, dan membaca 

huruf Jawa. 

 
B. Kompetensi Dasar 

Membaca  bersuara kata sederhana berhuruf Jawa 

 
C. Indikator 

Siswa mampu membaca bersuara kata sederhana berhuruf Jawa dengan lafal 

dan intonasi yang tepat. 

 
D. Materi Pembelajaran 

a.  Huruf Jawa 

b.  Contoh kata sederhana berhuruf Jawa 

c.  Cara membaca kata sederhana berhuruf Jawa 

d.  Langkah-langkah membaca kata sederhana berhuruf Jawa dengan 

macromedia flash . 

 

 

Lampiran 1 
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E. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

I. Pra Kegiatan  

- Guru mengucapkan salam pembuka. 

- Berdoa. 

- Presensi kelas. 

- Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran. 

II. Kegiatan awal (15 menit) 

- Apersepsi: Guru menanyakan materi sebelumnya yang telah 

diajarkan untuk masuk ke materi selanjutnya. 

- Menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai kepada 

siswa. 

- Memotivasi siswa agar mengikuti pembelajaran dengan baik.  

1. Tahap Eksplorasi 

a. Guru memberi contoh berupa kalimat sederhana berhuruf Jawa. 

b. Guru berusaha menggali informasi dari siswa tentang membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa.  

c. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan macromedia flash. 

2. Tahap Elaborasi 

a. Guru membagikan nomer responden. 

b. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri 

dari 5-6 orang siswa. 



105 
 

 

c. Setiap kelompok mendapat I paket peralatan laptop dan buku panduan 

membaca macromedia flash. 

d. Guru memberi siswa waktu 15 menit untuk memahami dan membaca  

macromedia flash berhuruf Jawa tersebut.  

e. Setelah siswa memahami macromedia flash  berhuruf Jawa tersebut, 

dilanjutkan tes individu dengan cara menunjuk siswa secara acak dan 

meminta siswa untuk membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa yang 

ada dipapan tulis.  

3. Tahap konfirmasi 

a. Siswa dan guru melakukan tanya jawab. 

b. Pemberian Umpan balik materi dari guru ke siswa. 

c. Dengan bimbingan guru, siswa melakukan refleksi.  

d. Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

e. Guru memberi penguwatan dan motivasi siswa agar selalu aktif 

dalam Kegiatan Belajar Mengajar. 

III. Kegiatan Penutup (15 menit) 

- Menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

- Evaluasi (post test) 

- Tindak lanjut. 

- Penutup. 

Pertemuan Kedua 

IV. Pra Kegiatan  

- Guru mengucapkan salam pembuka. 

- Berdoa. 
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- Presensi kelas. 

- Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran. 

V. Kegiatan awal (15 menit) 

- Apersepsi: Guru menanyakan materi sebelumnya yang telah 

diajarkan untuk masuk ke materi selanjutnya. 

- Menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai kepada 

siswa. 

- Memotivasi siswa agar mengikuti pembelajaran dengan baik.  

4. Tahap Eksplorasi 

a. Guru memberi contoh berupa kalimat sederhana berhuruf Jawa. 

b. Guru berusaha menggali informasi dari siswa tentang membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa.  

c. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan macromedia flash. 

5. Tahap Elaborasi 

a. Guru membagikan nomer responden. 

b. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri 

dari 5-6 orang siswa. 

c. Setiap kelompok mendapat I paket peralatan laptop dan buku panduan 

membaca macromedia flash. 

d. Guru memberi siswa waktu 15 menit untuk memahami dan membaca  

macromedia flash berhuruf Jawa tersebut.  

e. Setelah siswa memahami macromedia flash  berhuruf Jawa tersebut, 

dilanjutkan tes individu dengan cara menunjuk siswa secara acak dan 
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meminta siswa untuk membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa yang 

ada dipapan tulis.  

6. Tahap konfirmasi 

a. Siswa dan guru melakukan tanya jawab. 

b. Pemberian Umpan balik materi dari guru ke siswa. 

c. Dengan bimbingan guru, siswa melakukan refleksi.  

d. Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

e. Guru memberi penguwatan dan motivasi siswa agar selalu aktif 

dalam Kegiatan Belajar Mengajar. 

VI. Kegiatan Penutup (15 menit) 

- Menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

- Evaluasi (post test) 

- Tindak lanjut. 

- Penutup 

F. Media dan Sumber Belajar 

         Media              : macromedia flash  

Sumber belajar : Buku  ”Seneng basa Jawa”, terbitan Yudistira. 

     Buku LKS pendamping ”KOMPAK” terbitan Setia aji 

G. Penilaian 

Penilaian dilakukan berdasarkan pada pedoman penilaian yang telah 

ditentukan. Aspek yang dinilai yaitu. 

a. Intonasi 

b. Pelafalan 

c. Kelancaran 

 



108 
 

 

 

 

   
 Guru Pengampu  Peneliti,  
 
 
 

 Suti, S. Pd Minarti 
 NIP 197102071998082001 NIM 1402908185 

 

Mengetahui 

Kepala sekolah SD N 1 Bendoharjo 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Siklus II) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Pokok Bahasan : Membaca Nyaring 

Kelas / semester : III (tiga)/ 1 

Pertemuan  : 2 x 35 menit 

 

A.   Standar Kompetensi 

Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan dengan berbagai 

teknik membaca bersuara, membaca cepat, membaca indah, dan membaca 

huruf Jawa. 

 
B. Kompetensi Dasar 

Membaca  bersuara kalimat sederhana berhuruf Jawa 

 
C. Indikator 

Siswa mampu membaca bersuara kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. 

 
D. Materi Pembelajaran 

a.  Huruf Jawa 

b.  Contoh kalimat sederhana berhuruf Jawa 

c.  Cara membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa 

d.  Langkah-langkah membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan 

macromedia flash . 

 

Lampiran 2 
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E. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

VII. Pra Kegiatan  

- Guru mengucapkan salam pembuka. 

- Berdoa. 

- Presensi kelas. 

- Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran. 

VIII. Kegiatan awal (15 menit) 

- Apersepsi: Guru menanyakan materi sebelumnya yang telah 

diajarkan untuk masuk ke materi selanjutnya. 

- Menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai kepada 

siswa. 

- Memotivasi siswa agar mengikuti pembelajaran dengan baik.  

1. Tahap Eksplorasi 

a. Guru memberi contoh berupa kalimat sederhana berhuruf Jawa. 

b. Guru berusaha menggali informasi dari siswa tentang membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa.  

c. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan macromedia flash. 

2. Tahap Elaborasi 

a. Guru membagikan nomer responden. 

b. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok 

terdiri dari 5-6 orang siswa. 
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c. Setiap kelompok mendapat I paket peralatan laptop dan buku 

panduan membaca macromedia flash. 

d. Guru memberi siswa waktu 15 menit untuk memahami dan 

membaca  macromedia flash berhuruf Jawa tersebut.  

e. Setelah siswa memahami macromedia flash  berhuruf Jawa tersebut, 

dilanjutkan tes individu dengan cara menunjuk siswa secara acak 

dan meminta siswa untuk membaca kalimat sederhana berhuruf 

Jawa yang ada dipapan tulis.  

3. Tahap konfirmasi 

a. Siswa dan guru melakukan tanya jawab. 

b. Pemberian Umpan balik materi dari guru ke siswa. 

c. Dengan bimbingan guru, siswa melakukan refleksi.  

d. Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

e. Guru memberi penguwatan dan motivasi siswa agar selalu aktif 

dalam Kegiatan Belajar Mengajar. 

IX. Kegiatan Penutup (15 menit) 

- Menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

- Evaluasi (post test) 

- Tindak lanjut. 

- Penutup. 

Pertemuan Kedua 

X. Pra Kegiatan  

- Guru mengucapkan salam pembuka. 

- Berdoa. 
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- Presensi kelas. 

- Menyiapkan alat dan bahan pembelajaran. 

XI. Kegiatan awal (15 menit) 

- Apersepsi: Guru menanyakan materi sebelumnya yang telah 

diajarkan untuk masuk ke materi selanjutnya. 

- Menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai kepada 

siswa. 

- Memotivasi siswa agar mengikuti pembelajaran dengan baik.  

1. Tahap Eksplorasi 

a. Guru memberi contoh berupa kalimat sederhana berhuruf Jawa. 

b. Guru berusaha menggali informasi dari siswa tentang membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa.  

c. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan macromedia flash. 

2. Tahap Elaborasi 

a. Guru membagikan nomer responden. 

b. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri 

dari 5-6 orang siswa. 

c. Setiap kelompok mendapat I paket peralatan laptop dan buku panduan 

membaca macromedia flash. 

d. Guru memberi siswa waktu 15 menit untuk memahami dan membaca  

macromedia flash berhuruf Jawa tersebut.  

e. Setelah siswa memahami macromedia flash  berhuruf Jawa tersebut, 

dilanjutkan tes individu dengan cara menunjuk siswa secara acak dan 
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meminta siswa untuk membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa yang 

ada dipapan tulis.  

3. Tahap konfirmasi 

a. Siswa dan guru melakukan tanya jawab. 

b. Pemberian Umpan balik materi dari guru ke siswa. 

c. Dengan bimbingan guru, siswa melakukan refleksi.  

d. Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

e. Guru memberi penguwatan dan motivasi siswa agar selalu aktif 

dalam Kegiatan Belajar Mengajar. 

XII. Kegiatan Penutup (15 menit) 

- Menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

- Evaluasi (post test) 

- Tindak lanjut. 

- Penutup 

F. Media dan Sumber Belajar 

         Media              : macromedia flash  

Sumber belajar : Buku  ”Seneng basa Jawa”, terbitan Yudistira. 

     Buku LKS pendamping ”KOMPAK” terbitan Setia aji 

G. Penilaian 

Penilaian dilakukan berdasarkan pada pedoman penilaian yang telah 

ditentukan. Aspek yang dinilai yaitu. 

a. Intonasi 

b. Pelafalan 

c. Kelancaran 
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 Suti, S. Pd Minarti 
 NIP 197102071998082001 NIM 1402908185 
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Purnama, A. Ma. Pd 
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LEMBAR PENILAIAN Kondisi Awal 
 

Aspek Penilaian No Nama 1 2 3 Nilai Kategori 

1. R-1 56 60 64 60 C 

2. R-2 48 56 56 53,33 D 
3. R-3 68 64 68 66,67 C 
4. R-4 72 64 72 69,33 C 
5. R-5 60 60 64 61,33 C 
6. R-6 58 60 60 59,33 C 
7. R-7 60 64 68 64 C 
8. R-8 68 72 72 70,65 C 
9. R-9 64 64 68 65,33 C 
10. R-10 60 56 64 60 C 
11. R-11 76 80 80 78,67 B 
12. R-12 68 68 72 69,33 C 
13. R-13 64 64 68 65,33 C 
14. R-14 60 60 60 60 C 
15. R-15 60 60 60 60 C 
16. R-16 64 64 68 65,33 C 
17. R-17 50 56 60 55,33 D 
18. R-18 60 60 64 61,33 C 
19. R-19 64 64 64 64 C 
20. R-20 64 68 68 66,67 C 
21. R-21 68 68 68 68 C 
22. R-22 62 64 68 64,67 C 
23. R-23 68 68 72 69,33 C 
24. R-24 62 60 64 62 C 
25. R-25 72 68 72 70,67 C 
26. R-26 66 64 68 66 C 
27. R-27 66 64 68 66 C 
28. R-28 68 68 68 68 C 
29. R-29 58 60 64 60,67 C 
30. R-30 60 60 64 61,33 C 
31. R-31 58 64 68 63,33 C 
32. R-32 68 68 72 69,33 C 

 
 
Keterangan : 1. Intonasi,  

2. Pelafalan,  

3. Kelancaran membaca nyaring 

Lampiran 3 
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LEMBAR PENILAIAN Siklus I 
 

Aspek Penilaian No Nama 1 2 3 Nilai Kategori 

1. R-1 66 68 64 66 C 

2. R-2 48 52 60 53,33 D 
3. R-3 70 64 72 68,67 C 
4. R-4 82 80 84 82 B 
5. R-5 64 68 72 68 B 
6. R-6 72 76 76 74,67 C 
7. R-7 66 72 72 70 B 
8. R-8 74 76 80 76,67 B 
9. R-9 72 72 76 73,33 B 
10. R-10 66 64 68 66 C 
11. R-11 84 84 88 85,33 B 
12. R-12 72 68 72 70,67 C 
13. R-13 68 64 68 66,67 C 
14. R-14 70 72 76 72,67 B 
15. R-15 70 76 68 71,33 B 
16. R-16 74 68 76 72,67 B 
17. R-17 60 64 64 62,67 C 
18. R-18 64 64 68 65,33 C 
19. R-19 64 68 72 68 C 
20. R-20 64 68 68 66,67 C 
21. R-21 72 72 76 73,33 B 
22. R-22 62 64 64 63,33 C 
23. R-23 74 68 76 72,67 B 
24. R-24 72 72 76 73,33 B 
25. R-25 76 80 84 80 B 
26. R-26 72 68 76 72 B 
27. R-27 72 68 76 72 B 
28. R-28 68 72 72 70,67 C 
29. R-29 68 64 68 66,67 C 
30. R-30 68 72 72 70,67 C 
31. R-31 70 76 72 72,67 B 
32. R-32 70 72 72 71,33 B 

 
 

Keterangan : 1. Intonasi,  

2. Pelafalan,  

3. Kelancaran membaca nyaring. 

Lampiran 4 
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LEMBAR PENILAIAN Siklus II 
 

Aspek Penilaian No Nama 1 2 3 Nilai Kategori 

1. R-1 74 72 76 74 B 

2. R-2 70 72 72 71,33 B 
3. R-3 76 72 80 76 B 
4. R-4 88 84 88 86,67 A 
5. R-5 76 76 80 77,33 B 
6. R-6 80 84 84 82,67 B 
7. R-7 76 80 88 81,33 B 
8. R-8 76 76 84 78,67 B 
9. R-9 82 88 88 86 A 
10. R-10 72 76 80 76 B 
11. R-11 88 86 86 86,67 A 
12. R-12 76 80 80 78,67 B 
13. R-13 76 84 84 81,33 B 
14. R-14 80 76 84 80 B 
15. R-15 78 80 80 79,33 B 
16. R-16 72 76 80 76 B 
17. R-17 76 68 80 74,67 B 
18. R-18 78 76 80 78 B 
19. R-19 70 80 80 76,67 B 
20. R-20 74 72 80 75,33 B 
21. R-21 80 80 84 81,33 B 
22. R-22 74 80 80 78 B 
23. R-23 80 84 84 82,67 B 
24. R-24 76 72 76 74,67 B 
25. R-25 88 80 88 85,33 B 
26. R-26 76 68 80 74,67 B 
27. R-27 76 76 76 76 B 
28. R-28 80 76 84 80 B 
29. R-29 78 72 80 76,67 B 
30. R-30 74 72 80 75,33 B 
31. R-31 80 76 84 80 B 
32. R-32 78 76 84 79,33 B 

 
Keterangan : 1. Intonasi,   

2. Pelafalan,   

3. Kelancaran membaca nyaring. 
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Lembar Observasi Siklus I 

Aspek Perilaku Siswa No Nama 1 2 3 4 5 6 7 Keterangan 

1. R-1 - - - - - - √ 
2. R-2 - - - - √ - - 
3. R-3 - - - - - √ - 
4. R-4 - - - - - √ - 
5. R-5 - - - - - - √ 
6. R-6 - - - - - - √ 
7. R-7 - - - - - - √ 
8. R-8 - - - - - - √ 
9. R-9 - - - √ - - - 
10. R-10 - - - - - √ - 
11. R-11 - - - - - - √ 
12. R-12 - - - - - √ - 
13. R-13 - - - - - √ - 
14. R-14 - - - - - - √ 
15. R-15 - - - √ - - - 
16. R-16 - - - - - - √ 
17. R-17 - - - √ - - - 
18. R-18 - - - - - - √ 
19. R-19 - - - - - - √ 
20. R-20 - - - - - √ - 
21. R-21 - - - √ - - - 
22. R-22 - - - - - √ - 
23. R-23 - - - √ - - - 
24. R-24 - - √ - - - - 
25. R-25 - - - - - - √ 
26. R-26 - - - √ - - - 
27. R-27 √ - - - - - - 
28. R-28 - - - - - - √ 
29. R-29 - - - - - - √ 
30. R-30 - - - - - - √ 
31. R-31 - - - - - - √ 
32. R-32 - - - - - - √ 

Jumlah 1 - 1 6 1 7 16 

1. Melamun 

2. mengantuk 

3. suka mengganggu 

teman 

4. bermain-main 

sendiri 

5. berjalan-jalan 

6. bersenda gurau 

7. memperhatikan 

dengan penuh 

konsentrasi 

 

 

 
Keterangan Pengisian : 
 
√  : Melakukan 

-   : Tidak Melakukan 
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Lembar Observasi Siklus II 

 

Aspek Perilaku Siswa No Nama 1 2 3 4 5 6 7 Keterangan 

1. R-1 - - - - - - √ 
2. R-2 - - - - - - √ 
3. R-3 - - - - - √ - 
4. R-4 - - - - - - √ 
5. R-5 - - - - - - √ 
6. R-6 - - - - - - √ 
7. R-7 - - - - - - √ 
8. R-8 - - - - - - √ 
9. R-9 - - - - - - √ 
10. R-10 - - - - - - √ 
11. R-11 - - - - - - √ 
12. R-12 - - - - - - √ 
13. R-13 - - - - - √ - 
14. R-14 - - - - - - √ 
15. R-15 - - - - - - √ 
16. R-16 - - - - - - √ 
17. R-17 - - - - - - √ 
18. R-18 - - - - - - √ 
19. R-19 - - - - - √ - 
20. R-20 - - - - - - √ 
21. R-21 - - - - - - √ 
22. R-22 - - - - - - √ 
23. R-23 - - - - - - √ 
24. R-24 - - - - - - √ 
25. R-25 - - - - - - √ 
26. R-26 - - - - - - √ 
27. R-27 - - - - - - √ 
28. R-28 - - - - - - √ 
29. R-29 - - - - - - √ 
30. R-30 - - - - - - √ 
31. R-31 - - - - - - √ 
32. R-32 - - - - - - √ 

Jumlah - - - - - 3 29 

1. melamun 

2. mengantuk 

3. suka mengganggu 

teman 

4. bermain-main 

sendiri 

5. berjalan-jalan 

6. bersenda gurau 

7. memperhatikan 

dengan penuh 

konsentrasi 

 

 

 
Keterangan Pengisian : 
 
√  : Melakukan 

-  : Tidak Melakukan 
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Daftar Nama Siswa Kelas III SD Negeri I Bendoharjo 
 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Erik Atmaja 
Dayu Mukti Indrawijayanti 
Dewi Yuliyanti 
Manda Febriani 
Risa Yanti 
Ages Dwi Prastiyo 
Ari Dian Saputra  
Brelian Aldy  Tristyansah 
Cindy Aprilliana 
Diego Vinegar 
Diki Setyobudi 
Donny Adi Saputra 
Fyna Nur Hidayah 
Habibatul Latifah 
Ismia Rubiana 
Leidy Diana 
Misbakhul Munir 
Muhammad Tegar 
Muhammad Riyanto 
Nur Kholis 
Nurul Putri Selviyani 
Pipit Anika Sari 
Putri Utami 
Sandra Adiansyah 
Siti Munawaroh 
Tita Dewi Elfariani 
Villa Novitasari 
Adi Waluyo 
Diah Ayu Puspitasari 
Munawar 
Sodik Hakim 
Prihatin Yuniarti 

L 
P 
P 
P 
P 
L 
L 
L 
P 
L 
L 
L 
P 
P 
P 
P 
L 
L 
L 
L 
P 
P 
P 
L 
P 
P 
P 
L 
P 
L 
L 
P 
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Hasil Wawancara Siklus I 

 
Responden : R-2 

Nilai  : 53,33 

Hari  : Rabu  

Tanggal : 13 - 8 – 2010 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5.  

Apakah kamu mengalami kesulitan 

dalam membaca kalimat sederhana 

berhuruf Jawa ? mengapa ? 

Menurut kamu, kesulitan-kesulitan apa 

saja yang kamu alami ketika membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa? 

Apakah dengan menggunakan 

macromedia flash dapat mengatasi 

kesulitan yang kamu alami. 

Bagaimana perasaan kamu setelah 

mengikuti pembelajaran membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa 

melalui macromedia flash? 

Bagaimana saran kamu untuk 

pembelajaran yang akan datang agar 

tidak terjadi kesulitan lagi? 

Sulit, karena saya belum hafal 

huruf Jawa. 

 

Hafalan huruf Jawa dan 

sandhangan. 

 

Ya 

 

 

Senang, tapi bingung 

 

 

 

Pembelajaran secara kelompok 
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Hasil Wawancara Siklus I 

 
Responden : R-14 

Nilai  : 72 

Hari  : Rabu  

Tanggal : 13 - 8 – 2010 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5.  

Apakah kamu mengalami kesulitan 

dalam membaca kalimat sederhana 

berhuruf Jawa ? mengapa ? 

Menurut kamu, kesulitan-kesulitan apa 

saja yang kamu alami ketika membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa? 

Apakah dengan menggunakan 

macromedia flash dapat mengatasi 

kesulitan yang kamu alami. 

Bagaimana perasaan kamu setelah 

mengikuti pembelajaran membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa 

melalui macromedia flash? 

Bagaimana saran kamu untuk 

pembelajaran yang akan datang agar 

tidak terjadi kesulitan lagi? 

Tidak sulit 

 

 

Hafalan huruf Jawa dan 

sandhangan. 

 

Ya 

 

 

Senang 

 

 

 

Pembelajaran secara kelompok 
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Hasil Wawancara Siklus I 

 
Responden : R-11 

Nilai  : 85,33 

Hari  : Rabu  

Tanggal : 13 - 8 – 2010 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5.  

Apakah kamu mengalami kesulitan 

dalam membaca kalimat sederhana 

berhuruf Jawa ? mengapa ? 

Menurut kamu, kesulitan-kesulitan apa 

saja yang kamu alami ketika membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa? 

Apakah dengan menggunakan 

macromedia flash mengatasi kesulitan 

yang kamu alami. 

Bagaimana perasaan kamu setelah 

mengikuti pembelajaran membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa 

melalui macromedia flash? 

Bagaimana saran kamu untuk 

pembelajaran yang akan datang agar 

tidak terjadi kesulitan lagi? 

Tidak sulit 

 

 

Sandhangan. 

 

 

Ya 

 

 

Senang dan menarik 

 

 

 

Pembelajaran secara kelompok 

dan bermain 
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Hasil Wawancara Siklus II 

 
Responden : R-2 

Nilai  : 71,33 

Hari  : Kamis 

Tanggal : 14 - 8 – 2010 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

Apakah kamu masih mengalami 

kesulitan dalam membaca kalimat 

sederhana berhuruf Jawa ?  

Menurut kamu, kesulitan-kesulitan apa 

saja yang masih kamu alami ketika 

membaca kalimat sederhana berhuruf 

Jawa? 

Apakah dengan menggunakan 

macromedia flash dapat mengatasi 

kesulitan yang kamu alami. 

Bagaimana perasaan kamu setelah 

mengikuti pembelajaran membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa 

melalui macromedia flash? Mengapa ? 

 

Tidak. 

 

 

Sandhangan dan sigeg. 

 

 

 

Ya. 

 

 

Senang, karena saya menjadi 

bias membaca huruf Jawa. 
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Hasil Wawancara Siklus II 

 
Responden : R-6 

Nilai  : 82,67 

Hari  : Kamis 

Tanggal : 14 - 8 – 2010 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

Apakah kamu masih mengalami 

kesulitan dalam membaca kalimat 

sederhana berhuruf Jawa ?  

Menurut kamu, kesulitan-kesulitan apa 

saja yang masih kamu alami ketika 

membaca kalimat sederhana berhuruf 

Jawa? 

Apakah dengan menggunakan 

macromedia flash dapat mengatasi 

kesulitan yang kamu alami. 

Bagaimana perasaan kamu setelah 

mengikuti pembelajaran membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa 

melalui macromedia flash? Mengapa ? 

Tidak. 

 

 

Sandhangan dan sigeg. 

 

 

 

Ya. 

 

 

Senang, karena belajar dengan 

bermain. 
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Hasil Wawancara Siklus II 

 
Responden : R-11 

Nilai  : 86,67 

Hari  : Kamis 

Tanggal : 14 - 8 – 2010 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

Apakah kamu masih mengalami 

kesulitan dalam membaca kalimat 

sederhana berhuruf Jawa ?  

Menurut kamu, kesulitan-kesulitan apa 

saja yang masih kamu alami ketika 

membaca kalimat sederhana berhuruf 

Jawa? 

Apakah dengan menggunakan 

macromedia flash dapat mengatasi 

kesulitan yang kamu alami. 

Bagaimana perasaan kamu setelah 

mengikuti pembelajaran membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa melalui 

macromedia flash? Mengapa ? 

 

Tidak sulit, mudah. 

 

 

Sandhangan. 

 

 

 

Ya. 

 

 

Senang, karena menarik 
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JURNAL SISWA 

 

 

Nama            : Hari   : 

Kelas            : Tanggal : 

No. Presensi : Materi   : 

 

 

1. Kesulitan apakah yang masih kamu hadapi dalam membaca kalimat sederhana 

berhuruf Jawa? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimanakah perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan macromedia flash? 

Berikan alasan! 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana tanggapanmu mengenai macromedia flash (menarik atau tidak)? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana tanggapan kamu tentang pembelajaran membaca kalimat 

sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan macromedia flash? 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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JURNAL SISWA 

 

 

Nama            : Hari   : 

Kelas            : Tanggal : 

No. Presensi : Materi   : 

 

 

5. Kesulitan apakah yang masih kamu hadapi dalam membaca kalimat sederhana 

berhuruf Jawa? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

6. Bagaimanakah perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan macromedia flash? 

Berikan alasan! 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

7. Bagaimana tanggapanmu mengenai macromedia flash (menarik atau tidak)? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

8. Bagaimana tanggapan kamu tentang pembelajaran membaca kalimat 

sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan macromedia flash? 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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JURNAL SISWA 

 

 

Nama            : Hari   : 

Kelas            : Tanggal : 

No. Presensi : Materi   : 

 

 

9. Kesulitan apakah yang masih kamu hadapi dalam membaca kalimat sederhana 

berhuruf Jawa? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

10. Bagaimanakah perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran membaca 

kalimat sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan macromedia flash? 

Berikan alasan! 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

11. Bagaimana tanggapanmu mengenai macromedia flash (menarik atau tidak)? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

12. Bagaimana tanggapan kamu tentang pembelajaran membaca kalimat 

sederhana berhuruf Jawa dengan menggunakan macromedia flash? 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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JURNAL GURU 

 

Hari, Tanggal : 

Kelas/Semester : 

Materi : 

 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dapat ditangkap guru 

pengampu selama pembelajaran berlangsung. 

1. Kesiapan siswa terhadap pembelajaran membaca kalimat sederhana berhuruf 

Jawa. 

       ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Respon siswa terhadap teknik pembelajaran membaca kalimat sederhana 

berhuruf Jawa melalui macromedia flash. 

      ........................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. Keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam 

pembelajaran membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa. 

.............................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4. Fenomena-fenomena lain yang muncul pada saat pembelajaran berlangsung. 

........................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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JURNAL GURU 

 

Hari, Tanggal : 

Kelas/Semester : 

Materi : 

 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dapat ditangkap guru 

pengampu selama pembelajaran berlangsung. 

5. Kesiapan siswa terhadap pembelajaran membaca kalimat sederhana berhuruf 

Jawa. 

       ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Respon siswa terhadap teknik pembelajaran membaca kalimat sederhana 

berhuruf Jawa melalui macromedia flash. 

      ........................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

7. Keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam 

pembelajaran membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa. 

.............................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

8. Fenomena-fenomena lain yang muncul pada saat pembelajaran berlangsung. 

........................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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JURNAL GURU 

 

Hari, Tanggal : 

Kelas/Semester : 

Materi : 

 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dapat ditangkap guru 

pengampu selama pembelajaran berlangsung. 

9. Kesiapan siswa terhadap pembelajaran membaca kalimat sederhana berhuruf 

Jawa. 

       ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10. Respon siswa terhadap teknik pembelajaran membaca kalimat sederhana 

berhuruf Jawa melalui macromedia flash. 

      ........................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

11. Keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam 

pembelajaran membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa. 

.............................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

12. Fenomena-fenomena lain yang muncul pada saat pembelajaran berlangsung. 

........................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 13 
SOAL PRE TES 

Paringano tanda silang (X) wonten jawaban a, b, c atowo d ingkang dianggep 

paling leres! 

1. Aksara carakan niki a diwaos … 

a. ha  c.  ka 

b. la  d.  na  

2. Aksara carakan iki w diwaos … 

a. Pa  c.  ra 

b. da  d.  wa 

3. Aksara carakan iki p  diwaos … 

a. da  c.  ra 

b. pa  d.  wa 

4. Aksara carakan iki g diwaos  … 

a. ya  c.  ba 

b. ma  d.  ga 

5. Aksara carakan iki b diwaos … 

a. nga  c.  ba 

b. nya  d.  dha 

KUNCI JAWABAN 

1. a  

2. d  

3. b  

4. d  

5. c 

 
NILAI = Jumlah jawaban benar X 20 

   Nilai maksimal 100 
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1. Soal Kuis (Pos Test) 
Nama  : ............................... 
No Absen : ............................... 
Kelas  : ............................... 
Wenehana tandha ping (X) aksaro a, b,c utowo d sak ngarepe pretelan kang bener! 

1. kmr  
Tulisen nganggo aksara latin....... 
a. Kamara  c. Lamara 
b. Lamara  d. Sumara 

2. rmyn  
Tulisen nganggo aksara latin....... 
 
a. Ramayara  c. Lamaraya 
 
b. Ramayana  d. Lamayana 

3. rj ky   
Tulisen nganggo aksara latin....... 
 
a. Rajakaya  c. Rajamaya 
 
b. Rajakana  d. Rajayana 

4. plw   
Tulisen nganggo aksara latin....... 
 a. Palara  c. Palawa 
 
b. Payawa  d. Palana 

5. plwf   
Tulisen nganggo aksara latin....... 
 
a. Baladara  c.Bamadawa 
 
b. Baladawa  d. Baladana 

6. rjky 

 Tulisen nganggo aksara latin.......  
 
a. Rajakara  c. Rajamaya 
 
b. Rajakana  d. Rajakaya 

7. srj 
 Tulisen nganggo aksara latin.......  
 
a. Samaya  c. Naraya 
 
b. Saraja  d. Naraja 

8. kgw 
Tulisen nganggo aksara latin.......     
a. Kagawa  c. Lagawa 
 
b. Kamawa  d. Lamawa 
 

9. an sp 
Tulisen nganggo aksara latin....... 
  
a. ana yara  c. ama sapa 
 
b. ana sana  d. ana sapa 

10. jpr 
 Tulisen nganggo aksara latin.......      
a. Japara  c. Yamara 
b. Rapara  d. Yapara 
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KUNCI JAWABAN 
1. A  6.     D 
2. B  7.     B 
3. A  8.     A 
4. C  9.     D 
5. B  10.   A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
NILAI = Jumlah jawaban benar X 10 

   Nilai maksimal 100 
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2. Soal Kuis (Pos Test) 
Nama  : ............................... 
No Absen : ............................... 
Kelas  : ............................... 
Wenehana tandha ping (X) aksaro a, b,c utowo d sak ngarepe pretelan kang bener! 

1. kmr  
Tulisen nganggo aksara latin....... 
a. Kamara  c. Lamara 
b. Lamara  d. Sumara 

2. rmyn  
Tulisen nganggo aksara latin....... 
 
a. Ramayara  c. Lamaraya 
 
b. Ramayana  d. Lamayana 

3. rj ky   
Tulisen nganggo aksara latin....... 
 
a. Rajakaya  c. Rajamaya 
 
b. Rajakana  d. Rajayana 

4. plw   
Tulisen nganggo aksara latin....... 
 a. Palara  c. Palawa 
 
b. Payawa  d. Palana 

5. plwf   
Tulisen nganggo aksara latin....... 
 
a. Baladara  c.Bamadawa 
 
b. Baladawa  d. Baladana 

6. rjky 

 Tulisen nganggo aksara latin.......  
 
a. Rajakara  c. Rajamaya 
 
b. Rajakana  d. Rajakaya 

7. srj 
 Tulisen nganggo aksara latin.......  
 
a. Samaya  c. Naraya 
 
b. Saraja  d. Naraja 

8. kgw 
Tulisen nganggo aksara latin.......     
a. Kagawa  c. Lagawa 
 
b. Kamawa  d. Lamawa 
 

9. an sp 
Tulisen nganggo aksara latin....... 
  
a. ana yara  c. ama sapa 
 
b. ana sana  d. ana sapa 

10. jpr 
 Tulisen nganggo aksara latin.......      
a. Japara  c. Yamara 
b. Rapara  d. Yapara 
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KUNCI JAWABAN 
 
6. A  6.     D 
7. B  7.     B 
8. A  8.     A 
9. C  9.     D 
10. B  10.   A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
NILAI = Jumlah jawaban benar X 10 

   Nilai maksimal 100 
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3. Soal Kuis (Pos Test) 
Nama  : ............................... 
No Absen : ............................... 
Kelas  : ............................... 
Wenehana tandha ping (X) aksaro a, b,c utowo d sak ngarepe pretelan kang bener! 

1. kmr  
Tulisen nganggo aksara latin....... 
a. Kamara  c. Lamara 
b. Lamara  d. Sumara 

2. rmyn  
Tulisen nganggo aksara latin....... 
 
a. Ramayara  c. Lamaraya 
 
b. Ramayana  d. Lamayana 

3. rj ky   
Tulisen nganggo aksara latin....... 
 
a. Rajakaya  c. Rajamaya 
 
b. Rajakana  d. Rajayana 

4. plw   
Tulisen nganggo aksara latin....... 
 a. Palara  c. Palawa 
 
b. Payawa  d. Palana 

5. plwf   
Tulisen nganggo aksara latin....... 
 
a. Baladara  c.Bamadawa 
 
b. Baladawa  d. Baladana 

6. rjky 
 Tulisen nganggo aksara latin.......  
 
a. Rajakara  c. Rajamaya 
 
b. Rajakana  d. Rajakaya 

7. srj 
 Tulisen nganggo aksara latin.......  
 
a. Samaya  c. Naraya 
 
b. Saraja  d. Naraja 

8. kgw 
Tulisen nganggo aksara latin.......     
a. Kagawa  c. Lagawa 
 

b. Kamawa  d. Lamawa 
 

9. an sp 
Tulisen nganggo aksara latin....... 
  
a. ana yara  c. ama sapa 
 
b. ana sana  d. ana sapa 

10. jpr 
 Tulisen nganggo aksara latin.......      
a. Japara  c. Yamara 
b. Rapara  d. Yapara 



i 
 

 
 

 
KUNCI JAWABAN 
 
11. A  6.     D 
12. B  7.     B 
13. A  8.     A 
14. C  9.     D 
15. B  10.   A 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
NILAI = Jumlah jawaban benar X 10 

   Nilai maksimal 100 
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Lampiran 14 

 

LEMBAR OBSERVASI KEMAMPUAN GURU 

Pembelajaran Bahasa Jawa dengan Menggunakan Macromedia Flash 

(Siklus I) 

 

Nama guru  : Minarti 

Nama SD  : SD N I Bendoharjo  

Kelas/Semester : III/I 

Materi  : Membaca Huruf Carakan 

Hari/Tanggal :  

Petunjuk  : Berilah tanda cek (v) pada kolom skala 

Skala 
NO Indikator Diskriptor Tampak 1 2 3 4 

1. Melaksanakan 

apersepsi 

 Menggali gagasan anak 

 Mengkaitkan pelajaran 

sebelumnya 

 Membuat siswa ingin lebih 

tahu tentang materi 

 Menumbuhkan semangat 

belajar siswa. 

√ 

√ 

  √  

2. Melaksanakan 

kegiatan yang 

sesuai dengan 

tujuan 

 Meningkatkan aktivitas 

siswa  

 Menjelaskan materi 

 Menumbuhkan interaksi 

tanya jawab dengan siswa 

 Memberi contoh membaca 

dengan benar kepada siswa. 

√ 

√ 

  √  

3. Membimbing 

diskusi 

 Pemberian tugas jelas 

 Memberi kesempatan siswa 

bertanya 

 Memeriksa pekerjaan 

√ 

√ 

  √  



iii 
 

 
 

kelompok 

 Memberi motivasi 

4. Memanfaatkan 

macromedia 

flash 

 Menjelaskan tata cara 

penggunaan media 

 Membimbing penggunaan 

media 

 Melakukan penilaian kuis 

dengan macromedia flash 

√ 

 

√ 

  √  

5. Memilih 

metode 

pembelajaran 

 Metode sesuai dengan 

karakteristik siswa 

 Metode tepat digunakan 

pada materi membaca huruf 

carakan 

 Meningkatkan aktivitas 

belajar siswa 

 Siswa lebih cepat 

memahami materi. 

√ 

 

√ 

  √  

6. Mengelola 

waktu dengan 

efektif 

 Pelaksanaan apersepsi 

 Pelaksaan pembelajaran 

 Evaluasi 

 Materi tang disampaikan 

sesuai tujuan 

 

√ 

√ 

  √  

7. Melaksanakan 

penilaian 

 Pre tes 

 Kuis  

 Post tes 

 Observasi 

 

 

√ 

√ 

  √  

8. Melaksanakan 

refleksi 

 Merekap hasil belajar 

 Diskusi pelaksanaan 

pembelajaran dengan guru 

√ 

√ 

  √  



iv 
 

 
 

mitra 

 Memperbaiki tampilan 

media 

 Menyusun rencana 

perbaiakan 

 
Keterangan: 

1= Kurang baik  1 = Apabila 1 diskriptor tampak 

2= Cukup baik  2 = Apabila 2 diskriptor tampak 

3= Baik  3 = Apabila 3 diskriptor tampak 

4= Baik sekali  4 = Apabila 4 diskriptor tampak 
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Lampiran 15 
LEMBAR OBSERVASI KEMAMPUAN GURU 

Pembelajaran Bahasa Jawa dengan Menggunakan Macromedia flash 

(Siklus II) 

 

Nama guru  : Minarti 

Nama SD  : SD N I Bendoharjo 

Kelas/Semester : III/I 

Materi  : Membaca Huruf Jawa Carakan 

Hari/Tanggal :  

Petunjuk  : Berilah tanda cek (v) pada kolom skala 

 
Skala 

NO Indikator Diskriptor Tampak 1 2 3 4 
1. Melaksanakan 

apersepsi 

 Menggali gagasan anak 

 Mengkaitkan pelajaran 

sebelumnya 

 Membuat siswa ingin lebih 

tahu tentang materi 

 Menumbuhkan semangat 

belajar siswa. 

√ 

√ 

 

√ 

  √  

2. Melaksanakan 

kegiatan yang 

sesuai dengan 

tujuan 

 Meningkatkan aktivitas siswa 

 Menjelaskan materi sesuai  

 Menumbuhkan interaksi 

Tanya jawab dengan siswa 

 Memberi contoh membaca 

kepada siswa. 

√ 

√ 

√ 

   √ 

3. Membimbing 

diskusi 

 Pemberian tugas jelas 

 Memberi kesempatan siswa 

bertanya 

 Memeriksa pekerjaan 

kelompok 

 Memberi motivasi 

√ 

√ 

 

√ 

   √ 
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4. Memanfaatkan 

macromedia 

flash  

 Menjelaskan tata cara 

penggunaan media 

 Membimbing penggunaan 

media 

 Melakukan penilaian kuis 

dengan macromedia 

√ 

 

√ 

   √ 

5. Memilih 

metode 

pembelajaran 

 Metode sesuai dengan 

karakteristik siswa 

 Metode tepat digunakan pada 

materi membaca huruf 

carakan 

 Meningkatkan aktivitas 

belajar siswa 

 Siswa lebih cepat memahami 

materi. 

√ 

 

√ 

  √  

6. Mengelola 

waktu dengan 

efektif 

 Pelaksanaan apersepsi 

 Pelaksaan pembelajaran 

 Evaluasi 

 Materi tang disampaikan 

sesuai tujuan 

 

√ 

√ 

√ 

  √  

7. Melaksanakan 

penilaian 

 Kuis  

 Post tes 

 Observasi 

 

√ 

√ 

√ 

   √ 

8. Melaksanakan 

refleksi 

 Merekap hasil belajar 

 Diskusi pelaksanaan 

pembelajaran dengan guru 

mitra 

 Memperbaiki tampilan media 

 Menyusun rencana 

perbaiakan 

√ 

√ 

   √ 
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Keterangan: 

1= Kurang baik  1 = Apabila 1 diskriptor tampak 

2= Cukup baik  2 = Apabila 2 diskriptor tampak 

3= Baik  3 = Apabila 3 diskriptor tampak 

4= Baik sekali  4 = Apabila 4 diskriptor tampak 
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Lampiran 17 
I P K G   1 

(INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk. 

Berilah skor butir-butir perencanaan pembelajaran dengan melingkari angka pada 

kolom skor ( 1, 2, 3, 4, 5, ) dengan criteria sebagai berikut 

1  =   sangat tidak baik 

2  =   tidak baik 

3  =   kurang baik 

4  =   baik 

5  =   sangat baik 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

1. Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak menimbulkan 
penafsiran ganda dan mengandung prilaku hasil belajar) 1  2  3  4  5 

2. Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan karakteristik 
peserta didik) 1  2  3  4  5 

3. Pengorganisasian materi ajar (sesuai dengan tujuan dan 
karakteristik peserta didik) 1  2  3  4  5 

4. Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai dengan tujuan, 
materi, dan karakteristik peseta didik) 1  2  3  4  5 

5. Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-langkah kegiatan 
pembelajaaran : awal, inti, penutup) 1  2  3  4  5 

6. Kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah tercermin 
strategi/metode dan alokasi waktu pada setiap tahap) 1  2  3  4  5 

7. Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran 1  2  3  4  5 
8. Kelengkapan instrument (soal, kunci, pedoman penskoran) 1  2  3  4  5 

 Jumlah  
 

 

 

NAMA    :  MINARTI  

NIM      :  1402908185 

SEKOLAH     :  SD NEGERI 01 BENDOHARJO 

KELAS    :  III (TIGA) 

MATA PELAJARAN   :  BAHASA JAWA 

WAKTU    :  2 X 35 MENIT 

HARI / TANGGAL   :  ............, ..... JULI 2010 



ix 
 

 
 

I P K G   2 

( INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berilah skor butir-butir perencanaan pembelajaran dengan melingkari angka pada 

kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) dengan criteria sebagai berikut 

1 = sangat tidak baik 

2 = tidak baik 

3 = kurang baik 

4 = baik 

5 = sangat baik 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 
1 2 3 

I. KEGIATAN AWAL  
   
1. Mempersiapkan siswa untuk belajar  1  2  3  4  5 
2. Melakuan kegiatan apersepsi 1  2  3  4  5 
   
II. KEGIATAN INTI  
A. Penguasaan materi pembelajaran   
  3. Menunjukkan penguasaan materi 1  2  3  4  5 
  4. Menyiapkan meedia dan alat bantu pembelajaran 1  2  3  4  5 
  5. Menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan 

karakteristik siswa 1  2  3  4  5 

  6. Membimbing siswa dalam pengoperasian macromedia 
flash 1  2  3  4  5 

B. Pendekatan/strategi Pembelajaran  
  7. Melaksakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

(tujuan yang akan dicapai dan karakteristik siswa)  1  2  3  4  5 

  8. Melaksanakan pembelajaran secara runtut 1  2  3  4  5 
  9. Menguasai kelas  1  2  3  4  5 
10. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat interaktif 1  2  3  4  5 
11. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 1  2  3  4  5 

NAMA    :  MINARTI 

NIM / NIWB    :  1402908185 

SEKOLAH     :  SD NEGERI 01 BENDOHARJO 

KELAS    :  III (TIGA) 

MATA PELAJARAN    :  BAHASA JAWA 

WAKTU    :  3 X 35 MENIT 

HARI / TANGGAL   :  ......................, ...  JULI 2010 
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tumbuhnya kebiasaan positif  
12. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 

yang direncanakan  1  2  3  4  5 

13. Melaksanakan pembelajaran dengan urutan yang baik 1  2  3  4  5 
14. Menerapkan strategi pembelajaran yang tepat 1  2  3  4  5 
C. Pemanfaatan Sumber Belajar/Media Pembelajaran  
15. Menggunakan media secara efektif dan efisien  1  2  3  4  5 
16. Menghasilkan pesan yang menarik  1  2  3  4  5 
17. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media  1  2  3  4  5 
1 2 3 

D. Pembeajaran yang Memicu dan Memelihara 
Keterlibatan Siswa  

18. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran  1  2  3  4  5 
19. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa  1  2  3  4  5 
E. Penilaian Proses dan Hasil Belajar  
20. Memantau kemajuan belajar selama proses  1  2  3  4  5 
21. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) 1  2  3  4  5 

F. Penggunaan Bahasa 1  2  3  4  5 
22. Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas baik dan 

benar  1  2  3  4  5 

   
III. PENUTUP  
23. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa  1  2  3  4  5 

24. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan 
atau kegiatan atau tugas sebagai remidi/pengayaan  1  2  3  4  5 

 Jumlah  
              

Pengamat, 
 

 

SUTI, S. Pd. 
   NIP. 19710207 1971 082 001 

Praktikan, 
 

 

MINARTI 
                NIM. 1402908185 

Mengetahui 

Kepala SD Negeri 01 Bendoharjo 
 

 

PURNAMA, A. Ma. Pd 
NIP 1951 0706 1974 01 1004 
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Lampiran 19 
 

HASIL PENGAMATAN HASIL BELAJAR AKSARA JAWA SISWA  

SIKLUS 1 

No 
Nama 

Kelompok 
Aspek yang diamati 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

  

 

Pengamat, 

 

 

SUTI, S. Pd. 
   NIP. 19710207 1971 082 001 

Praktikan, 

 

 

MINARTI 
                NIM. 1402908185 

Mengetahui 

Kepala SD Negeri 01 Bendoharjo 

 

 

PURNAMA, A. Ma. Pd 
NIP 1951 0706 1974 01 1004 
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HASIL PENGAMATAN HASIL BELAJAR MEMBACA SISWA 

 SIKLUS 2 

No 
Nama 

Kelompok 
Aspek yang diamati 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

  

 

Pengamat, 

 

 

SUTI, S. Pd. 
   NIP. 19710207 1971 082 001 

Praktikan, 

 

 

MINARTI 
                NIM. 1402908185 

Mengetahui 

Kepala SD Negeri 01 Bendoharjo 

 

 

PURNAMA, A. Ma. Pd 
NIP 1951 0706 1974 01 1004 
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Lampiran 20 

DAFTAR NAMA KELOMPOK 

KELOMPOK I 

AA 

FF 

DS 

FJO 

AS 

KELOMPOK II 

KFH 

LB 

DZE 

DBAS 

CRY 

KELOMPOK III 

MS 

MES 

MK 

MM 

AAF 

KELOMPOK IV 

MRF 

NH 

RHN 

YS 

AD 

KELOMPOK V 

YA 

NHY 

UBW 

VAN 

ANF 

MI 

KELOMPOK I 

WDO 

RH 

EF 

HN 

CMA 

TDU 
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Lampiran 21 

 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
   UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
   FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
   JURUSAN S-1 PGSD 
   Alamat: Jl. Beringin Raya No. 15 Wonosari Ngaliyan Semarang 50186 Telp 024 8660106 
 
 
       No : 21/H37.1.1.8/Km/2010 
       Hal : Permohonan 
 
       Kepada 
 Yth. Kepala Sekolah SD Negeri I  Bendoharjo 

Di Gabus, Kabupaten Grobogan 
 
Dengan Hormat, 

Dalam rangka penyusunan skripsi bagi mahasiswa S-1 PGSD FIP UNNES, 
maka diperlukan data-data penelitian. 

Untuk itu kepada Kepala Sekolah dimohon dapat membantu merealisasi 
tujuan tersebut di atas dengan mengijinkan mahasiswa untuk melakukan observasi 
dan pengambilan data pada instansi/sekolah yang Bapak/Ibu pimpin, mulai 
tanggal 22 September sampai dengan 25 September 2010. 

 
Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah: 
Nama  :   Minarti 

NIM  :   1402908185 

Jurusan :    S-1 PGSD FIP UNNES 

Judul Skripsi :    Peningkatan Ketrampilan Membaca Aksara Jawa Melalui 

Pembelajaran Interaktif Berbantuan Macromedia Flash Pada Siswa Sekolah 

Dasar. 

Demikian surat ini dibuat, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih. 

 

Semarang, 25 September 2010 

                                                                            Ketua Jurusan 

 

          Drs. A. Zaenal Abidin, M.Pd 
                                                                                  NIP.19560512 198203 1 003 
 

 



xv 
 

 
 

Lampiran 22 
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
UPTD KECAMATAN GABUS 

SEKOLAH DASAR NEGERI I BENDOHARJO 
Alamat : Jln. Raya Bendoharjo-Kalipang 

 
 

SURAT KETERANGAN 
Nomor: 03/02/C/2010 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama   : Purnama, A.Ma. Pd 

NIP   : 1951 0706 197401 1 004 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

Unit Kerja  : SD Negeri I Bendoharjo, Kabupaten Grobogan 

 

Menerangkan  bahwa : 

Nama   : Minarti 

NIM   : 1402908185 

Jurusan  : S1 PGSD UNNES 

 

Telah melaksanakan penelitian di SD Negeri I Bendoharjo dengan judul: 

Peningkatan Ketrampilan Membaca Aksara Jawa Melalui Pembelajaran 

Interaktif Berbantuan Macromedia Flash Pada Siswa Sekolah Dasar, mulai 

tanggal 22 September 2010 sampai 25 September 2010. 

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya. 

         

Bendoharjo, 25 September 2010 

Kepala Sekolah 

 

 

Purnama, A.Ma. Pd 
NIP. 19510706 197401 1 004 
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Lampiran 23 

FOTO KEGIATAN BELAJAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 1: Siswa sedang mempersiapkan diri untuk memulai belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2: Guru sedang membuka pelajaran 
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FOTO KEGIATAN BELAJAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Gambar 3: Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4: Guru membimbing siswa cara mengoperasikan media pembelajaran 
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FOTO KEGIATAN BELAJAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar 5: Siswa membaca aksara Jawa menggunakan macromedia flash 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6: Guru membimbing kelompok mengoperasikan macromedia flash 
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FOTO KEGIATAN BELAJAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar 7: Siswa Aktif menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8: Siswa menjawab hasil tes secara perkelompok 
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FOTO KEGIATAN BELAJAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 9: Setiap wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusi kedepan kelas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10: Siswa maju kedepan membacakan jawaban kuis di macromedia flash 
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FOTO KEGIATAN BELAJAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar 11: Guru menutup pelajaran dan member motivasi pada siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12: Guru dan guru mitra mengevaluasi jalannya pembelajaran 
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FOTO KEGIATAN BELAJAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar 13: Guru menjelaskan materi membaca Aksara Jawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14: Suasana saat pembagian kelompok dan media pembelajaran 
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FOTO KEGIATAN BELAJAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar 15: Guru dan guru mitra membantu saat pembagian kelompok siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 16: Siswa mulai aktif menggunakan macromedia flash dalam kelompok 
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FOTO KEGIATAN BELAJAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar 17: Guru memberikan bimbingan pada kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 18: Aktivitas kelompok secara mandiri 
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FOTO KEGIATAN BELAJAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Gambar 19: Siswa mengoperasikan media secara individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 20: Siswa aktif bertanya dalam pembelajaran 
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FOTO KEGIATAN BELAJAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Gambar 21: Perwakilan kelompok maju kedepan mempresentasikan hasil diskusi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 21: Contoh gambar macromedia  flash 
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FOTO KEGIATAN BELAJAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar 22: Contoh gambar macromedia  flash 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 23: Contoh gambar macromedia  flash 
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FOTO KEGIATAN BELAJAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar 23: Contoh gambar macromedia  flash 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 24: Contoh kuis macromedia  flash 
 


