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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Sekolah 

1. Identitas Sekolah 

a. Nomor Statistik Sekolah (NSS) :  102036103038 

b. Nomor Induk Sekolah (NIS) :  100350 

c. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) :  20328180 

d. Nama Sekolah :  SD Muhammadiyah 2 

Kauman Surakarta 

e. Status Sekolah :  Swasta 

f. Alamat Sekolah :  Jl. Trisula III No. 1 

g. Kelurahan / Desa :  Kauman 

h. Kecamatan :  Pasarkliwon 

i. Kabupaten / Kota :  Surakarta 

j. Propinsi :  Jawa Tengah 

k. Kode Pos :  57112 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Membentuk generasi Qur'ani yang cerdas, terampil dan taqwa sehingga 

menjadi manusia utama. 

b. Misi 

1) Meningkatkan mutu pembelajaran. 
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2) Mempertinggi ilmu pengetahuan, akhlak dan keterampilan. 

3) Mempertebal semangat kebersamaan dan amar ma'ruf nahi mungkar. 

4) Menciptakan suasana tertib, disiplin dan tanggung jawab dalam 

bekerja. 

5) Memadukan fikir dan dzikir dalam berbuat serta peduli terhadap 

kemajuan. 

6) Mengutamakan layanan asah – asih – asuh dalam masyarakat 

sekolah. 

7) Mewujudkan sekolah sebagai pusat kebudayaan. 

3. Sejarah Berdirinya 

 Berdirinya SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta diawali 

dengan munculnya sebuah sekolah bernama VALKS SCHOOL 

Muhammadiyah bertempat di Winongan Kauman pada tahun 1937 yang 

kemudian berkembang menjadi HIS Muhammadiyah di Ketelan.  

Pada masa perjuangan kemerdekaan, maka semua sekolah tersebut 

ditutup menjadi milik pemerintah, kecuali SR Muhammadiyah yang ada di 

Ketelan. Di masa kemerdekaan berdirilah SR Muhammadiyah di Kauman 

pada tahun 1947 yang sekarang bernama SD Muhammadiyah 2 Kauman 

di bawah pengelolaan langsung Persyarikatan Muhammadiyah oleh 

Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta. 

 Adapun pimpinan sekolah sejak awal hingga kini adalah : 

1. Ibu Siti Aminah Zaini  (alm) 

2. Bapak Sudardjo (alm) 
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3. Bapak Sigit Siswanto (alm) 

4. Bapak Abdul Jalil, BA. (alm) 

5. Ibu Sugiarti,  (alm) 

6. Bapak. Drs. H. Nurhadi Thohir (pjs) 

7. Bapak Sugiyatmo, A.Ma 

8. Bapak Parimin Tejo Pramono, S.Pd 

 

B. Deskripsi Kondisi Awal  

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti selama 

dua putaran antara lain:  

1. Kondisi awal pembelajaran Bahasa Jawa 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan wawancara 

kepada guru bahasa Jawa untuk mengetahui kondisi awal siswa dalam 

pembelajaran bahasa Jawa. Dari dialog awal didapat masalah sebagai 

berikut:” Apakah melalui media audio visual dapat meningkatkan 

keterampilan membaca huruh Jawa pada siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 

Untuk mengetahui hasil dialog awal peneliti melakukan observasi 

terlebih dahulu di kelas IV yang dilaksanakan pada hari Senin, 1 

November 2011. Tujuan dari observasi ini untuk mengetahui indikator 

yang akan dicapai untuk meningkatkan hasil belajar khususnya dalam 

mata pelajaran bahasa Jawa materi membaca huruf Jawa yang dapat 

meningkatkan hasil belajar.  
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Dari dialog awal menghasilkan kesepakatan untuk mengatasi 

masalah-masalah yang didapat dalam pembelajaran bahasa Jawa materi 

membaca huruf Jawa. Jalan keluarnya pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan menggunakan media pembelajaran, dengan menggunakan media 

audio visual untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran bahasa Jawa 

materi membaca huruf Jawa.  

Berdasarkan hasil observasi dan dialog awal dengan guru bahasa 

Jawa diperoleh beberapa keterangan bahwa dari sejumlah 32 siswa 

sebelum menggunakan media audio visual. Diperoleh data bahwa siswa 

yang bertanya 2 siswa siswa yang menjawab pertanyaan 3 siswa, siswa 

yang membaca huruf Jawa 5 siswa, siswa yang melafalkan huruf Jawa 4 

siswa, siswa dalam mengerjakan tugas 10 siswa.  

Tabel 4.1 

Data Peningkatan Keterampilan Belajar Bahasa Jawa siswa sebelum 

Tindakan Penelitian 

No  Keterampilan Belajar Bahasa Jawa Siswa  Kondisi Awal  

1. Keterampilan siswa dalam bertanya 2 siswa  (6,25%) 

2. Keterampilan siswa dalam menjawab pertanyaan  3 siswa   (9,37%) 

3. Keterampilan siswa dalam membaca huruf Jawa 5 siswa  (15,62%) 

4. Keterampilan siswa dalam melafalkan huruf Jawa  4 siswa  (12,5%) 

5. Keterampilan siswa dalam mengerjakan tugas  10 siswa  (31,25%) 
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Tabel 4.2 

Hasil Belajar  Siswa Sebelum Tindakan 

No Nama Siswa  KKM 
Pra 

Siklus 
Keterangan 

1. Adista Tasya Putri K.A. 60 50 Belum tuntas 

2. Ailsa Zevaulima Dilivia 60 20 Belum tuntas 

3. Aisyah Zakiyyah Ningrum 60 30 Belum tuntas 

4. Akbar Akhiru Afuw 60 50 Belum tuntas 

5. Anis Fahrunisa 60 60 Tuntas 

6. Azzahra Aulia Husna 60 40 Belum tuntas 

7. Defriza Putri Wilarko 60 55 Belum tuntas 

8. Fathur Rahman Al Hafidz 60 10 Belum tuntas 

9. Fauzi Ardian Wibowo 60 60 Tuntas 

10. Gilang Aji Bhaskara 60 70 Tuntas 

11. Indrajati Wahyuning 60 65 Tuntas 

12. Iwang Gigih Fernanda 60 40 Belum tuntas 

13. Keyita Ahnaf 60 50 Belum tuntas 

14. Lencana Nurfian Kadam 60 50 Belum tuntas 

15. Linda Septiyana Yuni R 60 10 Belum tuntas 

16. Luthfi Alin Fadhilah 60 55 Belum tuntas 

17. M. Fauzan Mahfuzh 60 40 Belum tuntas 

18. Mohammad Bayu Pratama 60 50 Belum tuntas 

19. Mufida Abdillah Al Khori 60 30 Belum tuntas 

20. Nadia Mirza Arviani 60 40 Belum tuntas 

21. Oktavia Khoirunnisa 60 60 Tuntas 
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22. Raditya Tirta Nurkusuma 60 60 Tuntas 

23. Ryan Bagus Saputro 60 40 Belum tuntas 

24. Satrio Jiwo Prawiro 60 60 Tuntas 

25. Siti Nurul Annisa 60 30 Belum tuntas 

26. Sultan Naufali Rahzhan R. 60 50 Belum tuntas 

27. Taskia Uswatun Khasanah 60 40 Belum tuntas 

28. Ulfa Khoirunnisa 60 60 Tuntas 

29. Winna Ainun Nur Annisa 60 55 Belum tuntas 

30. Yulia Widya Novita 60 60 Tuntas 

31. Yusuf Rachmad Walidin 60 50 Belum tuntas 

32. Zahra Fadila Eka Suci 60 50 Belum tuntas 

Jumlah  1490  
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2. Tindakan kelas siklus I pada pembelajaran bahasa Jawa materi membaca 

huruf Jawa kelas IV SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta dengan 

menggunakan media audio visual 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti membuat perencanaan atas 

dasar sebagai berikut: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Menyiapkan alat-alat media audio visual yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran.  

c. Membuat kertas boneka yang bersisi angka yang digunakan dalam 

media pembalajaran.  

d. Membuat alat pedoman observasi untuk mengetahui kinerja siswa, 

keterampilan siswa, dalam proses pembelajaran.  

 

C. Diskripsi Pelaksanaan  

1. Perencanaan Tindakan Siklus I 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti membuat perencanaan atas 

dasar sebagai berikut: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Menyiapkan alat-alat media audio visual yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran.  

c. Membuat alat pedoman observasi untuk mengetahui kinerja siswa, 

keterampilan siswa, dalam proses pembelajaran. 
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2. Pelaksanaan Tindakan Siklus I  

Pelaksanaan siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Januari 2012 

jam pelajaran 1-2 pukul 07.30-08.40 WIB. Pelaksanaan pembelajaran di 

kelas dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang baik. Pembelajaran 

menggunakan media audio visual yang sudah dirancang oleh peneliti. 

Pada siklus ini pelaku tindakan adalah peneliti. Guru kelas bertindak 

sebagai pengamat dalam proses pembelajaran. Siswa yang hadir 32 siswa.  

Pertemuan I  

a. Kegiatan Awal 

Pada pembelajaran ini peneliti bertindak sebagai guru. Sebelum 

memulai pembelajaran guru membuka pelajaran dengan salam. 

Kemudian guru tidak lupa mengabsen atau memeriksa kehadiran 

siswa. Sesudah mengabsen siswa guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Guru menyiapkan 

media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kemudian guru 

menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran.  

b. Kegiatan Inti  

1) Eksplorasi 

Sesudah kegiatan awal selesai guru melaksanakan kegiatan 

inti. Guru di dalam kegiatan inti melakukan dengan sungguh-

sungguh karena di dalam kegiatan ini merupakan kegiatan yang 

menggunakan audio visual oleh peneliti, dan peneliti menggunakan 
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metode tanya jawab, ceramah dan penugasan. Dalam kegiatan ini 

guru memutar media audio visual huruf Jawa yang disampaikan 

kepada siswa. Siswa memperhatikan audio visual dengan baik 

ketika guru baru memutarkan audio visual. Kemudian guru 

menjelaskan huruf Jawa yang ditampilkan, siswa kelihatan antusias 

dan kelihatan sangat gembira karena di dalam pembelajaran bahasa 

Jawa belum pernah menggunakan media audio visual.  

2) Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi putaran atau pertemuan yang 

pertama, guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab, 

penugasan dan dengan menggunakan media audio visual siswa 

diminta untuk maju ke depan untuk menampilkan huruf jawa yang 

ada di laptop di depan, siswa yang maju di depan diminta untuk 

menampilkan huruf Jawa yang ada di depan kemudian memilih 

jawaban yang ada dan kemudian peneliti menyuruh siswa untuk 

membaca huruf Jawa yang ditampilkan dalam media audio visual, 

sehingga siswa menjadi antusias dan semangat untuk belajar huruf 

Jawa karena selama ini guru bahasa Jawa dalam menjelaskan 

dengan menggunakan metode ceramah siswa bosan dan jenuh 

dalam pembelajaran siswa sehingga malas belajar huruf Jawa.  

3) Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi ini, guru dan peneliti memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi huruf Jawa yang 

belum paham.  
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c. Observasi dan Monitoring  

Pengamatan dilakukan sesuai dengan pedoman observasi. 

Pengamatan tidak hanya ditujukan pada aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, tetapi juga pada aspek tindakan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran termasuk kondisi kelas pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Guru mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam kemudian guru menyampaikan tujuan dan 

materi ajar yang akan dipelajari serta media yang akan digunakan. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui media audio visual dengan 

menggunakan latian soal.  

Penerapan untuk keseluruhan materi ajar pada setiap pertemuan 

berupa mengerjakan soal. Siswa secara aktif memanfaatkan media 

berupa audio visual dalam kegiatan pembelajaran. Siswa di ajak 

mengamati huruf Jawa. Melalui kegiatan ini, siswa dapat secara 

langsung membaca huruf Jawa yang telah dibaca sebelumnya. 

Sebagai umpan balik dalam pembelajaran dilakukan Tanya jawab 

dan diskusi untuk mengetahui seberapa besar membaca  siswa secara 

individual. Pada kegiatan selanjutnya guru memberikan evaluasi 

tertulis untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

d. Refleksi  

Refleksi tindakan kelas siklus I dilakukan peneliti dengan guru 

bahasa Jawa untuk mendiskusikan hasil observasi kelas yang telah 

dilakukan dan diperoleh beberapa hal yang dapat dicatat sebagai 

masukan untuk perbaikan pada tindakan selanjutnya, yaitu: 
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a. Keterampilan siswa mengerjakan latihan soal pada siklus I ini 

mengalami peningkatan.  

b. Banyak siswa yang berani mengemukakan pendapat, memberikan 

tanggapan atau jawaban pertanyaan dari siswa lain.  

c. Hasil belajar siswa meningkat, dan siswa melaksanakan turnamen 

sudah sesuai aturan yaitu mengejakan soal secara individu.  

e. Evaluasi 

Evaluasi terhadap tindakan kelas siklus I yang berkenaan dengan 

pengumpulan data hasil observasi sebagai berikut: 

1) Guru berupaya agar kegiatan pembelajaran lebih berpusat kepada 

siswa. 

2) Guru berupaya memotivasi siswa untuk saling bekerjasama antar 

anggota kelompok untuk mengerjakan kegiatankerja kelompok. 

3) Guru mengarahkan kepada siswa langkah-langkah kegiatan kerja 

kelompok dengan cara bekerjasama antar anggota kelompok. 

Kesimpulan merupakan kegiatan yang akhir dalam kegiatan 

pembelajaran. Kesimpulan ini antara lain: kegiatan yang guru memberikan 

kesempatan kepada siswa tentang huruf Jawa yang belum dipahami 

apabila siswa belum paham. Kegiatan yang berikutnya, siswa dan guru 

menyimpulkan materi pelajaran. Kemudian siswa mengerjakan evaluasi 

secara tertulis. Sesudah evaluasi dikumpulkan guru menutup pelajaran 

dengan salam.  
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Berdasarkan hasil observasi dan tindakan pada penelitian siklus I 

pertemuan I dengan guru bahasa Jawa diperoleh beberapa keterangan 

bahwa dari sejumlah 32 siswa sesudah menggunakan media audio visual. 

Diperoleh data bahwa siswa yang bertanya 3 siswa, siswa yang menjawab 

pertanyaan 4 siswa, siswa yang membaca huruf Jawa 6 siswa, siswa yang 

melafalkan huruf Jawa 7 siswa, siswa dalam mengerjakan tugas 15 siswa. 

 

Pertemuan II  

Pelaksanaan pertemuan II ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 

4 Januari 2012. Jam pelajaran 1-2 pukul 07.30-08.40 WIB. Pelaksanaan 

pembelajaran pertemuan II dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah dirancang peneliti.  

a. Kegiatan Awal  

Pada kegiatan awal ini pertemuan II guru memulai pelajaran 

dengan tenang, karena sudah mengalami pembelajaran dan mengajar di 

kelas IV B. Sebelum memulai pembelajaran guru membuka pelajaran 

dengan salam dan kemudian guru mengabsen siswa seperti biasa untuk 

mengecek kehadiran siswa. Kemudian guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada siswa agar siswa mengerti dan paham tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Sesudah guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menyiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam 

pembelajaran.  
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b. Kegiatan Inti  

1) Eksplorasi  

Sesudah kegiatan awal selesai dan selanjutnya guru 

melakukan kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti putaran pertemuan 

II ini guru melakukan kegiatan sebagai berikut: Guru memutarkan 

audio visual huruf Jawa kepada siswa, kemudian guru menjelaskan 

huruf Jawa yang ditampilkan oleh guru. Sesudah guru menjelaskan 

huruf Jawa yang ditampilkan oleh guru, siswa memperhatikan 

huruf Jawa yang ditampilkan dengan baik.  

2) Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi putaran atau pertemuan yang 

pertama, guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab, 

penugasan dan dengan menggunakan media audio visual siswa 

diminta untuk maju ke depan untuk menampilkan huruf jawa yang 

ada di laptop di depan, siswa yang maju di depan diminta untuk 

menampilkan huruf Jawa yang ada di depan kemudian memilih 

jawaban yang ada dan kemudian peneliti menyuruh siswa untuk 

membaca huruf Jawa yang ditampilkan dalam media audio visual, 

sehingga siswa menjadi antusias dan semangat untuk belajar huruf 

Jawa karena selama ini guru bahasa Jawa dalam menjelaskan 

dengan menggunakan metode ceramah siswa bosan dan jenuh 

dalam pembelajaran siswa sehingga malas belajar huruf Jawa.  
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3) Konfirmasi  

Dalam kegiatan ini guru bertanya kepada siswa yang belum 

paham kepada materi huruf Jawa yang diajarkan oleh guru. Para 

siswa belum paham tentang huruf Jawa Da dan Na, karena huruf 

Jawa Da dan Na itu gambarnya sama. Jadi siswa kelas IV B SD 

Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta belum bisa membedakan 

huruf Jawa Da dan Na sehingga bertanya kepada guru, kemudian 

guru menjelaskan huruf Jawa materi membaca huruf Jawa Da dan 

Na, bagaimana cara membedakan hurufnya.  

c. Observasi dan Monitoring  

Pengamatan dilakukan sesuai dengan pedoman observasi. 

Pengamatan tidak hanya ditujukan pada aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, tetapi juga pada aspek tindakan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran termasuk kondisi kelas pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Guru mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam kemudian guru menyampaikan tujuan dan 

materi ajar yang akan dipelajari serta media yang akan digunakan. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui media audio visual dengan 

menggunakan latian soal.  

Penerapan untuk keseluruhan materi ajar pada setiap pertemuan 

berupa mengerjakan soal. Siswa secara aktif memanfaatkan media 

berupa audio visual dalam kegiatan pembelajaran. Siswa di ajak 
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mengamati huruf Jawa. Melalui kegiatan ini, siswa dapat secara 

langsung membaca huruf Jawa yang telah dibaca sebelumnya. 

Sebagai umpan balik dalam pembelajaran dilakukan Tanya jawab 

untuk mengetahui seberapa besar membaca  siswa secara individual. 

Pada kegiatan selanjutnya guru memberikan evaluasi tertulis untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. 

d. Refleksi terhadap Tindakan Kelas Siklus I 

Refleksi tindakan kelas siklus I dilakukan peneliti dengan guru 

bahasa Jawa untuk mendiskusikan hasil observasi kelas yang telah 

dilakukan dan diperoleh beberapa hal yang dapat dicatat sebagai 

masukan untuk perbaikan pada tindakan selanjutnya, yaitu:  

1) Pembelajaran belum berpusat pada siswa sepenuhnya. Hal ini 

terlihat dari guru masih banyak memberikan arahan, penjelasan dan 

membantu siswa dalam proses pembelajaran. 

2) Pelaksanaan pembelajaran sudah cukup baik.  

3) Bimbingan guru terhadap memberikan arahan cukup, guru 

berkeliling dari satu meja ke meja yang lain sambil melihat hasil 

kerja siswa, meminta siswa bertanya apabila ada kesulitan tetapi 

siswa enggan untuk bertanya.  

4) Pelaksanaan kegiatan belajar belum baik, terlihat siswa banyak 

yang masih belum mengerjakan tugas.  
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e. Evaluasi terhadap Tindakan Kelas Siklus I  

Evaluasi terhadap tindakan kelas siklus I yang berkenaan 

dengan pengumpulan data hasil observasi sebagai berikut:  

1) Guru berupaya agar kegiatan pembelajaran lebih berpusat kepada 

siswa.  

2) Guru berupaya memberikan semangat kepada siswa untuk 

mengerjakan tugas dengan tenang.  

Kesimpulan merupakan kegiatan yang akhir kegiatan ini didalam 

pembelajaran. Kesimpulan antara lain: kegiatan guru memberikan 

kesempatan kepada siswa tentang huruf Jawa yang belum dipahami. 

Kegiatan yang berikutnya siswa dan guru memberikan evaluasi yang 

tertulis. Kemudian guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil 

belajar dan guru tidak lupa menyampaikan materi selanjutnya.  

Sebagai umpan balik dalam pembelajaran dilakukan tanya jawab 

untuk mengetahui seberapa besar keterampilan siswa dalam membaca 

huruf Jawa. Pada kegiatan selanjutnya guru memberikan evaluasi tertulis 

untuk mengetahui hasil belajar siswa.  

Berdasarkan hasil observasi dan tindakan pada penelitian siklus I 

pertemuan II dengan guru bahasa Jawa diperoleh beberapa keterangan 

bahwa dari sejumlah 32 siswa sesudah menggunakan media audio visual. 

Diperoleh data bahwa siswa yang bertanya 5 siswa, siswa yang menjawab 

pertanyaan 6 siswa, siswa yang membaca huruf Jawa 8 siswa, siswa yang 

melafalkan huruf Jawa 9 siswa, siswa dalam mengerjakan tugas 19 siswa. 
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Tabel 4.3 

Data Peningkatan Keterampilan Membaca Huruf Bahasa Jawa siswa 

sesudah Tindakan Penelitian Siklus I Pertemuan I dan II 

 

No 
Keterampilan Belajar Bahasa 

Jawa Siswa 

Pra 

Siklus 

Siklus I 

Pertemuan 

I 

Siklus I 

Pertemuan 

II 

1. Keterampilan siswa dalam 

bertanya 

2 siswa 

(6,25%) 

3 siswa  

(9, 37%)  

5 siswa  

(15,62%)

2. Keterampilan siswa dalam 

menjawab pertanyaan  

3 siswa  

(9,37%) 

4 siswa 

(12, 5%)  

6 siswa  

(18,75%)

3. Keterampilan siswa dalam 

membaca huruf Jawa 

5 siswa 

(15,62%) 

6 siswa  

(18, 75%) 

7 siswa  

(21,87%)

4. Keterampilan siswa dalam 

melafalkan huruf Jawa  

4 siswa 

(12,5%)  

7 siswa 

(21,87%)  

9 siswa  

(28,12%)

5. Keterampilan siswa dalam 

mengerjakan tugas  

10 siswa 

(31,25%) 

15 siswa  

(46,87%) 

19 siswa 

(59,37%)
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Tabel 4.4 

Hasil Tes Siswa Sesudah Tindakan Siklus I Pertemuan I dan II 

No Nama Siswa KKM 
Pra 

Siklus 

Siklus 

I 
Keterangan 

1. Adista Tasya Putri K.A.  60 50 70 Tuntas  

2. Ailsa Zevaulima Dilivia  60 20 45 Belum tuntas 

3. Aisyah Zakiyyah Ningrum 60 30 50 Belum tuntas 

4. Akbar Akhiru Afuw  60 50 65 Tuntas 

5. Anis Fahrunisa  60 60 75 Tuntas 

6. Azzahra Aulia Husna  60 40 55 Belum tuntas 

7. Defriza Putri Wilarko  60 55 60 Tuntas 

8. Fathur Rahman Al Hafidz 60 10 15 Belum tuntas 

9. Fauzi Ardian Wibowo  60 60 75 Tuntas 

10. Gilang Aji Bhaskara 60 70 75 Tuntas 

11. Indrajati Wahyuning  60 65 75 Tuntas 

12. Iwang Gigih Fernanda 60 40 55 Belum tuntas 

13. Keyita Ahnaf  60 50 65 Tuntas 

14. Lencana Nurfian Kadam  60 50 75 Tuntas 

15. Linda Septiyana Yuni R 60 10 40 Belum tuntas 

16. Luthfi Alin Fadhilah  60 55 65 Tuntas 

17. M. Fauzan Mahfuzh  60 40 40 Belum tuntas 

18. Mohammad Bayu Pratama 60 50 65 Tuntas 

19. Mufida Abdillah Al Khori  60 30 45 Belum tuntas 

20. Nadia Mirza Arviani  60 40 65 Tuntas 
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21. Oktavia Khoirunnisa 60 60 70 Tuntas 

22. Raditya Tirta Nurkusuma 60 60 70 Tuntas 

23. Ryan Bagus Saputro  60 40 60 Tuntas 

24. Satrio Jiwo Prawiro  60 60 65 Tuntas 

25. Siti Nurul Annisa 60 30 45 Belum tuntas 

26. Sultan Naufali Rahzhan R. 60 50 60 Tuntas 

27. Taskia Uswatun Khasanah 60 40 75 Tuntas 

28. Ulfa Khoirunnisa  60 60 70 Tuntas 

29. Winna Ainun Nur Annisa  60 55 75 Tuntas 

30. Yulia Widya Novita 60 60 75 Tuntas 

31. Yusuf Rachmad Walidin  60 50 65 Tuntas 

32. Zahra Fadila Eka Suci  60 50 65 Tuntas 

Jumlah  1490 1970  

               

3. Perencanaan Tindakan Siklus II 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti membuat perencanaan atas 

dasar sebagai berikut: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Menyiapkan alat-alat media audio visual yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran.  

c. Membuat kertas boneka yang bersisi angka yang digunakan dalam 

media pembalajaran.  

d. Membuat alat pedoman observasi untuk mengetahui kinerja siswa, 

keterampilan siswa, dalam proses pembelajaran. 



59 
 

 
 

3. Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus II  

Tindakan kelas siklus II dilakukan pada hari Jum’at dan Sabtu 

bertepatan pada tanggal 6 Januari 2012 dan pada tanggal 7 Januari 2012 

jam ke 1-2 mulai pukul 07.30 – 08.40 WIB.  Pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran pada siklus II menggunakan media audio visual. Pada siklus 

ini pelaku tindakan adalah peneliti dalam kegiatan pembelajaran di kelas, 

guru bahasa Jawa bertindak sebagai observer dan monitoring terhadap 

keterampilan dan hasil belajar siswa. Jumlah siswa yang hadir pada siklus 

II adalah 32 siswa dari jumlah siswa 32. 

Pertemuan I 

a. Kegiatan Awal  

Dalam kegiatan awal, guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucapkan salam, mengabsen siswa siapa yang tidak masuk pada 

hari ini, kemudian mengulangi kembali materi sebelumnya. Guru 

menyampaikan tujuan dan materi ajar yang berbeda pada putaran I dan 

putaran II serta menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan 

dalam pembelajaran siklus II. 

b. Kegiatan Inti  

1) Eksplorasi  

Dalam kegiatan ini, peneliti menyiapkan alat yang digunakan 

dalam pembelajaran, siswa diminta untuk tenang, kemudian 

peneliti memutarkan audio visual, menjelaskan huruf Jawa yang 
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menggunakan sandhangan sederhana dengan menggunakan media 

audio visual, siswa memperhatikan dengan baik.  

2) Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi putaran atau pertemuan yang 

pertama, guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab, 

penugasan dan dengan menggunakan media audio visual siswa 

diminta untuk maju ke depan untuk menampilkan huruf jawa yang 

ada di laptop di depan, siswa yang maju di depan diminta untuk 

menampilkan huruf Jawa yang ada di depan kemudian memilih 

jawaban yang ada dan kemudian peneliti menyuruh siswa untuk 

membaca huruf Jawa yang ditampilkan dalam media audio visual, 

sehingga siswa menjadi antusias dan semangat untuk belajar huruf 

Jawa karena selama ini guru bahasa Jawa dalam menjelaskan 

dengan menggunakan metode ceramah siswa bosan dan jenuh 

dalam pembelajaran siswa sehingga malas belajar huruf Jawa.  

3) Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi ini peneliti mengadakan 

tanyajawab kepada siswa. Kemudian peneliti memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Apabila ada yang belum 

paham tentang huruf Jawa yang memakai sandhangan. 

c. Observasi dan Monitoring  

Pengamatan dilakukan sesuai dengan pedoman observasi. 

Pengamatan tidak hanya ditujukan pada aktivitas siswa selama proses 
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pembelajaran berlangsung, tetapi juga pada aspek tindakan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran termasuk kondisi kelas pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Guru mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam kemudian guru menyampaikan tujuan dan 

materi ajar yang akan dipelajari serta media yang akan digunakan. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui media audio visual dengan 

menggunakan latian soal.  

Penerapan untuk keseluruhan materi ajar pada setiap pertemuan 

berupa mengerjakan soal. Siswa secara aktif memanfaatkan media 

berupa audio visual dalam kegiatan pembelajaran. Siswa di ajak 

mengamati huruf Jawa. Melalui kegiatan ini, siswa dapat secara 

langsung membaca huruf Jawa yang telah dibaca sebelumnya. 

Sebagai umpan balik dalam pembelajaran dilakukan Tanya jawab 

dan diskusi untuk mengetahui seberapa besar membaca  siswa secara 

individual. Pada kegiatan selanjutnya guru memberikan evaluasi 

tertulis untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

d. Refleksi terhadap Tindakan Kelas Siklus II 

Refleksi tindakan kelas siklus I dilakukan peneliti dengan guru 

bahasa Jawa untuk mendiskusikan hasil observasi kelas yang telah 

dilakukan dan diperoleh beberapa hal yang dapat dicatat sebagai 

masukan untuk perbaikan pada tindakan selanjutnya, yaitu:  
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1) Pembelajaran belum berpusat pada siswa sepenuhnya. Hal ini 

terlihat dari guru masih banyak memberikan arahan, penjelasan dan 

membantu siswa dalam proses pembelajaran. 

2) Pelaksanaan pembelajaran sudah cukup baik.  

3) Bimbingan guru terhadap memberikan arahan cukup, guru 

berkeliling dari satu meja ke meja yang lain sambil melihat hasil 

kerja siswa, meminta siswa bertanya apabila ada kesulitan tetapi 

siswa enggan untuk bertanya.  

4) Pelaksanaan kegiatan belajar belum baik, terlihat siswa banyak 

yang masih belum mengerjakan tugas.  

e. Evaluasi terhadap Tindakan Kelas Siklus II 

Evaluasi terhadap tindakan kelas siklus II yang berkenaan 

dengan pengumpulan data hasil observasi sebagai berikut:  

1) Guru berupaya agar kegiatan pembelajaran lebih berpusat kepada 

siswa.  

2) Guru berupaya memberikan semangat kepada siswa untuk 

mengerjakan tugas dengan tenang. 

Kesimpulan merupakan kegiatan yang akhir kegiatan ini didalam 

pembelajaran. Kesimpulan antara lain: kegiatan guru memberikan 

kesempatan kepada siswa tentang huruf Jawa yang belum dipahami. 

Kegiatan yang berikutnya siswa dan guru memberikan evaluasi yang 

tertulis. Kemudian guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil 

belajar dan guru tidak lupa menyampaikan materi selanjutnya.  
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Sebagai umpan balik dalam pembelajaran dilakukan tanya jawab 

untuk mengetahui seberapa besar keterampilan siswa dalam membaca 

huruf Jawa. Pada kegiatan selanjutnya guru memberikan evaluasi tertulis 

untuk mengetahui hasil belajar siswa.  

Berdasarkan hasil observasi dan tindakan pada penelitian siklus II 

pertemuan I dengan guru bahasa Jawa diperoleh beberapa keterangan 

bahwa dari sejumlah 32 siswa sesudah menggunakan media audio visual. 

Diperoleh data bahwa siswa yang bertanya 8 siswa, siswa yang menjawab 

pertanyaan 9 siswa, siswa yang membaca huruf Jawa 10 siswa, siswa yang 

melafalkan huruf Jawa 11 siswa, siswa dalam mengerjakan tugas 23 siswa. 

Pertemuan II Siklus II 

a. Kegiatan Awal 

Dalam kegiatan awal pertemuan II. Peneliti melakukan kegiatan 

pembelajaran mengawali dengan membuka pembelajaran dengan 

salam, kemudian peneliti memberikan motivasi kepada siswa agar 

bersemangat belajar. Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai dalam kegiatan awal pertemuan II. Pada siklus II peneliti 

memberikan pembelajaran kepada siswa dengan semangat dan penuh 

dengan harapan yang tinggi kepada siswa agar dapat menigkat hasil 

belajar.  
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b. Kegiatan Inti  

1) Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi ini peneliti memutarkan audio 

visual huruf Jawa dan memakai sandhangan sederhana. Siswa 

memperhatikan dengan baik dan pandangan ke depan semuanya. 

Kemudian peneliti menjelaskan huruf Jawa dengan memakai 

sandhangan sederhana lebih diperjelas lagi dan dalam menjelaskan 

huruf Jawa dengan memakai sandhangan sederhana ini dalam 

menjelaskan diulang-ulang agar siswa lebih paham lagi.  

2) Elaborasi  

Kegiatan elaborasi ini, peneliti sesudah menjelaskan huruf 

Jawa dengan memakai sandhangan kemudian peneliti 

menggunakan media audio visual dan menggunakan strategi 

Number Head Together (NHT) agar siswa lebih tertarik lagi dan 

bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian 

peneliti membagikan kartu boneka yang berisi angka kepada siswa, 

kemudian peneliti menyebutkan angka, siswa yang memegang 

angka yang disebutkan peneliti diminta untuk maju kedepan untuk 

menampilkan huruf Jawa dan kemudian membacanya.  

3) Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi ini, guru dengan siswa bertanya 

jawab tentang huruf Jawa yang memakai sandhangan. Siswa sudah 



65 
 

 
 

mengerti bagaimana membaca huruf Jawa dengan menggunakan 

sandhangan sederhana.  

c. Observasi dan Monitoring  

Pengamatan dilakukan sesuai dengan pedoman observasi. 

Pengamatan tidak hanya ditujukan pada aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, tetapi juga pada aspek tindakan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran termasuk kondisi kelas pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Guru mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam kemudian guru menyampaikan tujuan dan 

materi ajar yang akan dipelajari serta media yang akan digunakan. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui media audio visual dengan 

menggunakan latian soal.  

Penerapan untuk keseluruhan materi ajar pada setiap pertemuan 

berupa mengerjakan soal. Siswa secara aktif memanfaatkan media 

berupa audio visual dalam kegiatan pembelajaran. Siswa di ajak 

mengamati huruf Jawa. Melalui kegiatan ini, siswa dapat secara 

langsung membaca huruf Jawa yang telah dibaca sebelumnya. 

Sebagai umpan balik dalam pembelajaran dilakukan Tanya jawab 

dan diskusi untuk mengetahui seberapa besar membaca  siswa secara 

individual. Pada kegiatan selanjutnya guru memberikan evaluasi 

tertulis untuk mengetahui hasil belajar siswa. 
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d. Refleksi terhadap Tindakan Kelas Siklus II 

Refleksi tindakan siklus ini mendiskusikan hasil observasi kelas 

yang dilakukan dan diperoleh beberapa hal sebagai berikut: 

1) Keterampilan siswa mengerjakan latihan soal pada siklus II ini 

mengalami peningkatan.  

2) Banyak siswa yang berani mengemukakan pendapat, memberikan 

tanggapan atau jawaban pertanyaan dari siswa lain.  

3) Hasil belajar siswa meningkat, dan siswa melaksanakan turnamen 

sudah sesuai aturan yaitu mengejakan soal secara individu.  

e. Evaluasi terhadap Tindakan Kelas Siklus II 

Hasil pengamatan refleksi pada tindakan kelas siklus II 

dievaluasi bersama dengan rekan kolaborasi. Di sini diperoleh tindakan 

pengajaran yang dilakukan oleh guru kelas melalui media 

pembelajaran audio visual sudah sesuai harapan.  

Berdasarkan pembelajaran secara keseluruhan pada tindakan 

kelas siklus II, perilaku siswa yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam penelitian ini mengalami peningkatan yaitu dari 32 jumlah 

siswa yang hadir di kelas IV yang menampakkan keterampilan dan 

hasil belajar bahasa Jawa pada siklus II terinci sebgai berikut:  

Pembelajaran putaran II terlihat guru sudah tidak lagi 

mendominasi. Pembelajaran sudah terpusat pada siswa. Motivasi yang 

diberikan guru agar siswa lebih giat belajar tampak semakin sering 

dilakukan. Kegiatan pembelajaran sudah berjalan lancar dan hasilnya 
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sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan putaran 

sebelumnya. Dalam hal ini, penggunaan media pembelajaran dengan 

menggunakan media audio visual sudah terlihat kondusif dan 

pelaksanaannya juga terlihat tertib.  

Beberapa tindakan mengajar tersebut merupakan kunci 

keberhasilan atau memberikan hasil yang memuaskan dan dipandang 

memberikan kontribusi yang cukup bagi keberhasilan usaha 

meningkatkan keterampilan. 

Kesimpulan merupakan kegiatan yang akhir kegiatan ini didalam 

pembelajaran. Kesimpulan antara lain: kegiatan guru memberikan 

kesempatan kepada siswa tentang huruf Jawa yang belum dipahami. 

Kegiatan yang berikutnya siswa dan guru memberikan evaluasi yang 

tertulis. Kemudian guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil 

belajar dan guru tidak lupa menyampaikan materi selanjutnya.  

Sebagai umpan balik dalam pembelajaran dilakukan tanya jawab 

untuk mengetahui seberapa besar keterampilan siswa dalam membaca 

huruf Jawa. Pada kegiatan selanjutnya guru memberikan evaluasi tertulis 

untuk mengetahui hasil belajar siswa.  

Berdasarkan hasil observasi dan tindakan pada penelitian siklus II 

pertemuan II dengan guru bahasa Jawa diperoleh beberapa keterangan 

bahwa dari sejumlah 32 siswa sesudah menggunakan media audio visual. 

Diperoleh data bahwa siswa yang bertanya 9 siswa, siswa yang menjawab 

pertanyaan 10 siswa, siswa yang membaca huruf Jawa 12 siswa, siswa 
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yang melafalkan huruf Jawa 13 siswa, siswa dalam mengerjakan tugas 27 

siswa. 

Tabel 4.5 

Data Peningkatan Keterampilan Membaca Huruf Jawa siswa sesudah 

Tindakan Penelitian Siklus II Pertemuan I dan II 

No 
Keterampilan Belajar Bahasa 

Jawa Siswa 
Pra Siklus

Siklus II 

Pertemuan I 

Siklus II 

Pertemuan II

1. Keterampilan siswa dalam 

bertanya 

2 siswa 

(6,25%) 

7 siswa  

( 21,87%) 

9 siswa  

(28,12%) 

2. Keterampilan siswa dalam 

menjawab pertanyaan  

3 siswa  

(9,37%) 

8 siswa  

(25%) 

10 siswa  

(31,25%) 

3. Keterampilan siswa dalam 

membaca huruf Jawa 

5 siswa 

(15,62%) 

10 siswa  

(31,25%) 

12 siswa  

(37,5%) 

4. Keterampilan siswa dalam 

melafalkan huruf Jawa  

4 siswa 

(12,5%)  

11 siswa  

34,37%) 

13 siswa  

(40,26%) 

5. Keterampilan siswa dalam 

mengerjakan tugas  

10 siswa 

(31,25%) 

23 siswa  

(71,87%) 

27 siswa 

(84,37%)  
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Tabel 4.6 

Hasil Tes Siswa Sebelum dan Sesudah Tindakan 

No Nama Siswa KKM
Pra 

Siklus 

Siklus 

II 
Keterangan 

1. Adista Tasya Putri K.A.  60 50 90 Tuntas  

2. Ailsa Zevaulima Dilivia  60 20 60 Tuntas 

3. Aisyah Zakiyyah Ningrum  60 30 85 Tuntas 

4. Akbar Akhiru Afuw  60 50 85 Tuntas 

5. Anis Fahrunisa  60 60 95 Tuntas 

6. Azzahra Aulia Husna  60 40 75 Tuntas 

7. Defriza Putri Wilarko  60 55 75 Tuntas 

8. Fathur Rahman Al Hafidz 60 10 95 Tuntas 

9. Fauzi Ardian Wibowo  60 60 95 Tuntas 

10. Gilang Aji Bhaskara 60 70 95 Tuntas 

11. Indrajati Wahyuning  60 65 75 Tuntas 

12. Iwang Gigih Fernanda 60 40 90 Tuntas 

13. Keyita Ahnaf  60 50 95 Tuntas 

14. Lencana Nurfian Kadam  60 50 95 Tuntas 

15. Linda Septiyana Yuni R 60 10 60 Tuntas 

16. Luthfi Alin Fadhilah  60 55 85 Tuntas 

17. M. Fauzan Mahfuzh  60 40 65 Tuntas 

18. Mohammad Bayu Pratama 60 50 90 Tuntas 

19. Mufida Abdillah Al Khori  60 30 60 Tuntas 

20. Nadia Mirza Arviani  60 40 75 Tuntas 

21. Oktavia Khoirunnisa 60 60 85 Tuntas 

22. Raditya Tirta Nurkusuma 60 60 95 Tuntas 

23. Ryan Bagus Saputro  60 40 75 Tuntas 
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24. Satrio Jiwo Prawiro  60 60 90 Tuntas 

25. Siti Nurul Annisa 60 30 60 Tuntas 

26. Sultan Naufali Rahzhan R. 60 50 75 Tuntas 

27. Taskia Uswatun Khasanah  60 40 95 Tuntas 

28. Ulfa Khoirunnisa  60 60 85 Tuntas 

29. Winna Ainun Nur Annisa  60 55 90 Tuntas 

30. Yulia Widya Novita 60 60 85 Tuntas 

31. Yusuf Rachmad Walidin  60 50 85 Tuntas 

32. Zahra Fadila Eka Suci  60 50 85 Tuntas 

Jumlah  1490 2645  

                         

D. Hasil Penelitian  

Gambar 4.1  

Grafik Peningkatan Keterampilan Belajar Bahasa Jawa Siswa Sebelum dan 

Sesudah Tindakan Penelitian 
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Tabel 4.7 

Keterampilan membaca huruf Jawa pada Siklus I dan Siklus II 

No 
Keterampilan Belajar Bahasa 

Jawa Siswa 
Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1. Keterampilan siswa dalam 

bertanya 

2 siswa 

(6,25%) 

(24,99%) (49,99%) 

2. Keterampilan siswa dalam 

menjawab pertanyaan  

3 siswa  

(9,37%) 

(31,25%) (56,25%) 

3. Keterampilan siswa dalam 

membaca huruf Jawa 

5 siswa 

(15,62%) 

(40,62%) (68,75%) 

4. Keterampilan siswa dalam 

melafalkan huruf Jawa  

4 siswa 

(12,5%)  

(49,99%)  (74,99%) 

5. Keterampilan siswa dalam 

mengerjakan tugas  

10 siswa 

(31,25%) 

(106,24%) (156,24%)
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Tabel 4.8 

Hasil Tes Siswa Sebelum dan Sesudah Tindakan 

No Nama Siswa Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1. Adista Tasya Putri K.A.  50 70 90 

2. Ailsa Zevaulima Dilivia  20 45 60 

3. Aisyah Zakiyyah Ningrum  30 50 85 

4. Akbar Akhiru Afuw  50 65 85 

5. Anis Fahrunisa  60 75 95 

6. Azzahra Aulia Husna  40 55 75 

7. Defriza Putri Wilarko  55 60 75 

8. Fathur Rahman Al Hafidz 10 15 95 

9. Fauzi Ardian Wibowo  60 75 95 

10. Gilang Aji Bhaskara 70 75 95 

11. Indrajati Wahyuning  65 75 75 

12. Iwang Gigih Fernanda 40 55 90 

13. Keyita Ahnaf  50 65 95 

14. Lencana Nurfian Kadam  50 75 95 

15. Linda Septiyana Yuni R 10 40 60 

16. Luthfi Alin Fadhilah  55 65 85 

17. M. Fauzan Mahfuzh  40 40 65 

18. Mohammad Bayu Pratama 50 65 90 

19. Mufida Abdillah Al Khori  30 45 60 

20. Nadia Mirza Arviani  40 65 75 

21. Oktavia Khoirunnisa 60 70 85 
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22. Raditya Tirta Nurkusuma 60 70 95 

23. Ryan Bagus Saputro  40 60 75 

24. Satrio Jiwo Prawiro  60 65 90 

25. Siti Nurul Annisa 30 45 60 

26. Sultan Naufali Rahzhan R. 50 60 75 

27. Taskia Uswatun Khasanah  40 75 95 

28. Ulfa Khoirunnisa  60 70 85 

29. Winna Ainun Nur Annisa  55 75 90 

30. Yulia Widya Novita 60 75 85 

31. Yusuf Rachmad Walidin  50 65 85 

32. Zahra Fadila Eka Suci  50 65 85 

  1490 1970 2645 

  

Rata-rata  = Jumlah nilai
Jumlah Siswa

 x 100%    

Pra Siklus  = 
1490
32

 x 100% = 46, 56%   

Siklus I  = 
1970
32

 x 100% = 61,56% 

Siklus II = 
2645
32

 x 100% = 82,65% 
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meningkatkan keterampilan dan hasil belajar bahasa Jawa siswa kelas 

IV SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta semester gasal tahun 

ajaran 2011/ 2012? 

Setelah diadakan penelitian ini diperoleh hasil bahwa ada peningkatan 

hasil belajar bahasa Jawa siswa. Tindakan yang dilakukan oleh guru bahasa 

Jawa dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Jawa siswa adalah melalui 

media pembelajaran audio visual dengan media gambar. Tujuannya adalah 

menciptakan pembelajaran yang aktif dimana setiap siswa belajar dengan 

mengaktifkan keseluruhan indera secara optimal. 

Penerapan melalui media pembelajaran audio visual dengan media 

gambar dapat membuat siswa lebih tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran 

sehingga siswa lebih termotivasi untuk melakukan keterampilan belajarnya 

dan tidak hanya duduk mendengarkan penjelasan dari guru. 

Penelitian ini mengacu pada keterampilan dan hasil belajar bahasa 

Jawa siswa melalui media pembelajaran audio visual dengan media gambar. 

Adapun indikator-indikator keterampilan dan hasil belajar dalam penelitian ini 

adalah keterampilan siswa dalam bertanya, keterampilan siswa dalam 

menjawab pertanyaan, keterampilan siswa dalam membaca huruf Jawa, 

keterampilan siswa dalam melafalkan huruf Jawa dan mengerjakan latihan 

soal dan tugas yang diberikan guru. 

1. Keterampilan siswa dalam bertanya 

Salah satu indikator dari keterampilan siswa disini adalah 

kegiatan siswa dalam mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan 
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oleh siswa adalah pertanyaan mengenai materi yang dirasa kurang jelas 

maupun yang kurang bisa dipahami.  

Kegiatan siswa dalam mengajukan pertanyaan dari sebelum 

penelitian tindakan kelas sampai dengan penelitian tindakan kelas putaran 

II mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah 

siswa yang berani mengajukan pertanyaan ini dikarenakan penggunaan 

media pembelajaran  audio visual dengan media gambar ini menuntut 

siswa untuk selalu aktif bertanya pada tiap putaran. Penerapan media 

pembelajaran audio visual dengan media audio visual ini melatih siswa 

dalam membaca huruf  Jawa dihadapan teman-temannya dan aktif dalam 

setiap tahap pembelajaran. Oleh karena itu, siswa termotivasi untuk 

mengajukan pertanyaan. 

2. Keterampilan dalam menjawab pertanyaan 

Salah satu indikator dari keterampilan siswa adalah kegiatan 

siswa dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan tersebut berasal dari guru 

baik secara lisan maupun tertulis. Siswa yang berani dan bisa menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru baik secara tertulis maupun lisan 

mengalami peningkatan dari putaran I sampai putaran II. 

Keterampilan siswa dalam menjawab pertanyaan baik secara 

tertulis maupun lisan mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini 

dikarenakan media pembelajaran audio visual dengan media gambar 

sangat menyenangkan dan bisa merangsang siswa untuk berlomba-lomba 

menjawab pertanyaan bahkan semangat siswa semakin bertambah karena 
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ada poin tambahan dan reward jika dapat menjawab pertanyaan dengan 

benar. 

3. Keterampilan dalam membaca huruf Jawa  

Salah satu  indicator dari keterampilan membaca huruf Jawa  

adalah dalam membaca huruf Jawa ini mengalami peningkatan, karena 

dalam pembelajaran menggunakan media audio visual sehingga siswa 

tidak mengalami kejenuhan dan kebosanan dalam hasil belajar mengalami 

peningkatan.  

4. Keterampilan dalam melafalkan huruf Jawa  

Dalam kegiatan melafalkan huruf Jawa, siswa sudah mengalami 

peningkatan dalam melafalkan huruf Jawa. Dalam melafalkan huruf Jawa 

ini termasuk sulit, karena huruf Jawa-nya sama. Tetapi siswa sudah hafal 

huruf Jawa-nya karena didalam pembelajaran guru menggunakan media  

audio visual. 

5. Keterampilan siswa dalam mengerjakan latihan soal dan tugas 

Jumlah siswa yang mengerjakan latihan soal dan tugas yang 

diberikan guru mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah siswa yang 

mengerjakan tugas ini merupakan akibat dari penggunaan media 

pembelajaran audio visual  dengan media gambar. Dalam penerapannya, 

media pembelajaran ini mengajak siswa untuk lebih paham tentang materi 

yang telah diajarkan sehingga siswa akan rajin dan berusaha mengerjakan 

pekerjaan rumah. Oleh karena itu, media pembelajaran ini dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam mengerjakan tugas.  
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Tindak belajar yang telah dijelaskan di atas sudah sesuai dengan 

yang diharapkan yaitu menciptakan suatu iklim pembelajaran yang 

menyenangkan serta tidak menjenuhkan. Tindak belajar yang dilakukan 

siswa pada tiap putarannya mengalami perubahan menuju ke arah yang 

lebih baik. Siswa lebih semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran sehingga mereka tidak merasa bosan 

Penerapan media pembelajaran audio visual mampu menarik perhatian 

siswa dan mampu membuat siswa aktif dan bersemangat dalam belajar. Siswa 

lebih berani dan termotivasi untuk menjawab pertanyaan, mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan, membaca huruf Jawa, melakukan kegiatan, 

dan mengerjakan latihan soal dan tugas yang diberikan guru. 

Keterampilan belajar bahasa Jawa sebelum dilaksanakan tindakan 

kelas masih rendah, ini terbukti dengan belum tercapainya indikator-indiaktor 

keterampilan dan hasil belajar bahasa Jawa. Solusi yang digunakan adalah 

dengan menggunakan media pembelajaran audio visual. Pada putaran I, 

indikator-indikator keterampilan belajar bahasa Jawa sudah mulai terlihat 

dibanding sebelum tindakan tetapi peningkatannya belum signifikan. Putaran 

II yang mengacu pada putaran I telah mengalami perbaikan agar putaran II 

lebih baik dari putaran I, ini berakibat indikator-indikator keterampilan dan 

hasil belajar bahasa Jawa siswa lebih meningkat lagi dibanding putaran I.  

Setelah diadakan penelitian diperoleh hasil peningkatan keterampilan 

belajar bahasa Jawa dengan penggunaan media pembelajaran audio visual  

dengan media gambar. Dalam penelitian ini peningkatan yang optimal terjadi 
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setelah dilakukan perbaikan-perbaikan antar putaran dengan rujukan beberapa 

hal yang dapat dicatat pada saat putaran sebagai masukan untuk perbaikan 

putaran berikutnya, sehingga menciptakan pembelajaran yang aktif, 

menyenangkan, mampu bekerja sama, dan saling berbagi informasi dengan 

teman-temannya. 


