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ABSTRAK 
 
 

Nurcahyo, Arif R. 2011. Peningkatan Keterampilan Menulis Huruf Latin a dan o 
pada Kosakata Bahasa Jawa melalui Metode Demonstrasi Berbasis ICT 
pada Siswa Kelas 2 SDN Tawangmas 01 Semarang. Sarjana Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I: Drs. Sukardi, M. Pd, Pembimbing II: Drs. A. 
Zaenal Abidin, M. Pd, dan 196  halaman. 

 
Kata kunci: Menulis Huruf Latin a dan o, Metode Demonstrasi Berbasis ICT. 
 

Hasil observasi awal bahasa Jawa menunjukkan bahwa guru kurang 
menggunakan berbagai metode dalam mengajar, siswa bercanda ketika dijelaskan, 
kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran, dan kurang penggunaan visualisasi 
materi. Hal ini menyebabkan kemampuan siswa dalam menulis huruf latin a dan o 
rendah. Dibuktikan dengan nilai siswa kurang dari 67 dan rata-rata kelasnya 
62,14. Sebanyak 15 siswa dari 35 siswa tuntas dengan persentase ketuntasan 
57,15%. Melalui Metode Demonstrasi Berbasis ICT diharapkan dapat 
meningkatkan keterampilan menulis siswa.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah aktivitas 
guru dalam pembelajaran menulis huruf latin a dan o pada kosakata bahasa Jawa 
menggunakan metode demonstrasi berbasis ICT? (2) Bagaimanakah aktivitas 
siswa dalam pembelajaran menulis huruf latin a dan o pada kosakata bahasa Jawa 
menggunakan metode demonstrasi berbasis ICT? (3) Bagaimanakah keterampilan 
siswa dalam menulis huruf latin a dan o pada kosakata bahasa Jawa? Penelitian ini 
mendeskripsikan aktivitas guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis huruf 
latin a dan o melalui metode demonstrasi berbasis ICT di kelas 2. 
  Penelitian dilaksanakan di SDN Tawangmas 01 jalan Puri Anjasmoro 
Blok A-6 Semarang. Subyek penelitian ini adalah guru serta siswa kelas II A 
sebanyak 39 siswa yang terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. 
Variabel penelitian ini adalah (1) aktivitas guru dalam pembelajaran menulis 
huruf latin a dan o , (2) aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis huruf latin a 
dan o, (3) keterampilan menulis huruf a dan o pada kosakata bahasa Jawa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dokumentasi, dan catatan 
lapangan. 
  Hasil penelitian menunjukkan melalui metode demonstrasi berbasis ICT 
dapat meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis 
huruf latin a dan o. Terbukti meningkatkan aktivitas guru dengan skor 3,7 pada 
siklus 1, skor 3,5 pada siklus 2, dan skor 3,5 pada siklus 3. Aktivitas siswa 
meningkat dengan skor 2,74 pada siklus 1, skor 3,28 pada siklus 2, dan skor 3,12 
pada siklus 3. Persentase ketuntasan hasil belajar juga meningkat dari siklus 1 
sebesar 57,14%, siklus 2 sebesar 40,54%, dan siklus 3 sebesar 92,10%. Rata-rata 
kelas meningkat dengan nilai rata-rata 50,48 pada siklus 1, nilai rata-rata 59,2 
pada siklus 2, dan nilai rata-rata 81,18 pada siklus 3. 


