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ABSTRAK 
PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA HURUF JAWA 

 MELALUI METODE IQRO’ PADA SISWA KELAS IV  
SD NEGERI II KRISAK KECAMATAN SELOGIRI  

TAHUN AJARAN 2012/2013 
 

Aris Haryanto, A510080245, Program Studi Pendidikan  
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013,  
114 halaman 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca melalui penerapan 
metode Iqro’ dan khususnya untuk mengetahui peningkatan keterampilan siswa membaca 
huruf Jawa pada siswa kelas IV SD Negeri II Krisak, kecamatan Selogiri, kabupaten 
Wonogiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri atas 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang dilakukan secara kolaboratif antara 
peneliti dengan guru. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri II 
Krisak, Selogiri, Wonogiri. Sedangkan hal yang diamati dalam penelitian ini adalah 
kelancaran dan ketelitian yang mengarah pada keterampilan siswa dalam membaca huruf 
Jawa serta aktivitas siswa dalam pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. 
Data dianalisis dengan model analisis interaktif yang terdiri dari menelaah seluruh data 
yang telah terkumpul, mereduksi data, dan menyimpulkan. Hasil penelitian menunjukan 
adanya peningkatan keterampilan membaca. Sebelum pelaksanaan tindakan diperoleh nilai 
rata-rata 63,03 dengan ketuntasan belajar 29%, pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh 
68,07 dengan ketuntasan belajar 79%, dan pada siklus II terjadi peningkatan ketermpilan 
membaca yang cukup signifikan dengan nilai rata-rata 74,96 dan ketuntasan belajar 93%. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan 
metode Iqro’ dapat meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa siswa kelas IV SD 
Negeri II Krisak, Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri tahun ajaran 2012/2013. 
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A. PENDAHULUAN 

Berdasarkan informasi awal, kesulitan siswa dalam membaca huruf Jawa sebagian 

besar terletak pada ketidakpahaman terhadap kode/symbol/bentuk hurufnya, yang 

menyebabkan ketrampialn siswa dalam membaca huruf Jawa masih rendah. Aksara Jawa 

merupakan salah satu pelajaran yang kurang diminati terutama bagi generasi muda yang 

mempelajari pelajaran Bahasa Jawa. Bayangan sulitnya menghafal bentuk-bentuk huruf 

yang rumit juga banyaknya huruf-huruf yang harus dihafal semakin membuat pelajar 

enggan untuk mempelajari apalagi memperdalam penguasaan baca tulis aksara Jawa. . 

Secara umum, kemampuan siswa dalam membaca wacana Bahasa Jawa , terutama 

wacana berhuruf Jawa sangatlah kurang. Sesulit apapun pembelajaran bahasa Jawa, 

namun harus tetap diajarkan karena bahasa Jawa sebagai mata pelajaran  Muatan Lokal 

Propinsi Jawa Tengah. Pembelajaran membaca huruf Jawa saat ini masih rendah karena 

ketidakpahaman siswa terhadap kode/symbol/bentuk hurufnya, sehingga sangatlah 

penting bagi guru untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan menerapkan 

strategi pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Akasara Jawa (huruf Jawa) 

sekarang tidak digunakan untuk melayani kehidupan sehari-hari, tetapi sabagai bekal 

siswa dalam membaca sastra Jawa yang ditulis dengan huruf Jawa, baik yang tegak 

maupun yang miring. 

Aksara Jawa atau huruf Jawa juga tidak pernah terpisah dari budaya Jawa itu sendiri 

yang perlu dilestarikan. Banyak bukti yang mendukung pernyataan ini, antara lain: kitab 

Babad Jawa, kitab tembang-tembang Jawa, buku ramuan jamu tradisional Jawa, dan 

prasati-prasasti tanda kebesaran suatu jaman kerajaan. Aksara Jawa atau huruf Jawa 

dalam penelitian ini adalah suatu bacaan berbahasa Jawa yang disajikan dalam bentuk 

tulisan aksara Jawa. 

Aksara Jawa yang digunakan dalam ejaan bahasa Jawa terdiri dari 20 aksara pokok 

yang besifat silabik (kesukukataan). Masing-masing huruf mempunyai aksara-aksara 

pasangan yakni aksara yang berfungsi untuk menghubungkan suku kata terhadap 

konsonan dengan suku kata berikutnya, kecuali suku kata yang tertutup wigyan, cecak, 

layar. 

Aksara Jawa yang tanpa sandhangan disebut aksara legena. Untuk membaca aksara 

legena tersebut harus dilengkapi dengan sandhangan dan pasangan. Aksara Jawa 

merupakan huruf yang bersifat silabik, artinya setiap suku kata akan dilukiskan dengan 

satu gambar sebagai lambangnya, sehingga aksara yang satu dengan yang lain jika 

digabungkan dapat mewujudkan kata-kata. 



  Oleh karena itu penulis mencoba menggunakan metode Iqro’ dalam pembelajaran 

membaca huruf Jawa. 

Metode Iqro’ adalah “metode pengajaran membaca al-Qur’an dengan bunyi huruf-

huruf hijaiyyah yang sudah berharakat (tanda baca). Dalam pelajaran ini, anak tidak boleh 

mengeja tapi langsung membaca bunyi huruf yang berharakat tersebut. Sejak awal anak 

dituntut membaca dengan lancar, yaitu: cepat, tepat, dan benar”(Marjito, t.th:4).  

Menurut Sri Wijayanti ( 2006 : 1) pengertian metode iqro adalah : Suatu metode atau 

cara cepat belajar membaca Al Quran yang disusun secara sistematis dimulai dari bacaan 

yan sederhana kemudian meningkat setahap demi setahap sehingga terasa ringan bagi 

yang mempelajarinya. Metode iqro diapdosi dalam pembelajaran keaksaraan karena 

keefektifan dan keberhasilanya. Konsep metode iqro dalam pembelajaran keaksaraan 

adalah belajar membaca dimulai dari hal yang paling sederhana dari suku kata menjadi 

kata kemudian menjadi kalimat. Metode iqro adalah tidak dimulai dari pengenalan huruf 

A sampai Z satu persatu, tapi gabungan vocal dan konsonan atau sebaliknya dari 

konsonan dan vocal (suku kata). Metode iqro’ disusun dengan sistem modul atau paket 

belajar, dengan tingkat kesulitan yang semakin miningkat. Dengan begitu belajar 

membaca huruf Jawa dengan metode iqro’ disusun mulai dari bacaan yang sederhana 

kemudian meningkat setahap demi setahap, sehingga siswa akan merasa ringan dalam 

mempelajari bacaan huruf Jawa. 

KH. As’ad Humam (2000:8) menyatakan bahwa metode Iqro’ memiliki kelebihan-

kelebihan sebagai berikut: 1) Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, 2) Terjadi 

hubungan yang akrab antar siswa, 3) Menggunakan system modul/jilid, di mana dalam 

setiap jilid ada tingkatan kesukarannya, 4) Siswa dapat bantuan guru sesuai 

kebutuhannya, dan 5) Melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri, karena siswa 

dituntut untuk membaca dengan teliti dan lancar.  

Metode Iqro’ digunakan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca 

huruf Jawa. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “ Peningkatan Keterampilan Membaca Huruf Jawa melalui Metode Iqro’ pada 

Siswa Kelas IV SD Negeri II Krisak Kecamatan Selogiri Tahun Ajaran 2012/2013”. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri II Krisak, Kecamatan Selogiri, Kabupaten 

Wonogiri. Waktu penelitian ini mulai direncanakan bulan September 2012 sampai 

.Februari 2013. Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah jenis penelitian 



Tindakan Kelas (PTK).  Menurut David Hopkins dalam Kunandar (2009: 45),  PTK 

adalah sebuah bentuk kegiatan refleksi diri yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan 

dalam suatu situasi kependidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan tentang:  

(a) praktik-praktik kependidikan mereka 

(b) pemahaman mereka tentang praktik-praktik tersebut 

(c) situasi dimana praktik-praktik tersebut dilaksanakan. 

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu siklus yang berkelanjutan. Diantara siklus-

siklus tersebut terdapat informasi sebagai balikan (feedback) terhadap apa yang telah 

dialakukan oleh peneliti ( Mulyasa, 2009:112). 

Menurut Masnur Muslich Penelitian Tindakan Kelas adalah “sebagai suatu bentuk 

kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemantapan rasional dari tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam 

pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi di 

mana praktek pembelajaran tersebut dilakukan” (Muslich, 2009:8-9). 

Rancangan penelitian tersebut terdiri: 

1. perencanaan 

2. pelaksanaan tindakan 

3. observasi 

4. refleksi 

Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV Semester genap SD Negeri II 

Krisak tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 28 siswa, terdiri dari 18 siswa laki-laki 

dan 10 siswa perempuan. 

Penelitian tindakan kelas ini akan mengamati: 

1. Kelancaran siswa dalam membaca huruf Jawa. 

2. Ketelitian siswa dalam membaca huruf Jawa. 

3. Aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, 

dokumentasi, dan tes. 

1. wawancara 

Yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung dan 

bertatap muka, peneliti bertanya secara lisan kepada guru, dan siswa. Guru dan siswa 

menjawab secara lisan pula. Wawancara ini dilakukan terhadap guru dan siswa kelas 

IV SD Negeri II Krisak tentang metode pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru 

serta mengenai hasil belajar Bahasa Jawa siswa kelas IV khususnya pada materi 



membaca huruf Jawa, yang bertujuan untuk menggali informasi guna memperoleh 

data yang berkenaan dengan penentuan, tindakan, dan respon yang timbul akibat dari 

tindakan yang dilakukan. 

Wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal 

kepada orang-orang yang dianggap memberikan informasi atau penjelasan hal-hal 

yang dipandang perlu dan memiliki relevansi dengan permasalan tindakan kelas ( 

Kunandar, 2009:157 ) 

Menurut Arikunto (2006:227), secara garis besar ada dua macam pedoman 

wawancara yaitu: 

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya 

memuat garis besar yang akan ditanyakan. 

b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara 

terperinci sehingga menyerupai check-list. 

2.observasi 

Menurut Arikunto, (2006: 229) pada pengumpulan data melalui observasi, 

peneliti tidak hannya sekedar mencatat dari apa yang ditemukan dalam pengamatan 

tersebut, akan tetapiperlu pertimbanngan yang kemudian mengadakan penelitian 

kedalam suatu skala bertingkat Observasi yang dilakukan oleh peneliti berkaitan 

dengan pengamatan pelaksanaan pembelajaran oleh guru, respon siswa dalam proses 

pembelajaran, pengelolaan kelas oleh guru dan informasi lainnya. 

3. Dokumentasi 

Merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen 

sebagai sumber data yang bertujuan untuk menelaah data nilai siswa, silabus Bahasa 

Jawa, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Jawa yang digunakan sebagai 

bahan acuan dalam perencanaan penelitian sampai dengan pelaksanaan tindakan. 

Dengan teknik ini penelitian berusaha mengumpulkan data-data penelitian 

tentang: data kurikulum, dan data nilai pelajaran Bahasa Jawa yang diperoleh siswa 

pada kesempatan sebelumnya. 

4. tes 

Merupakan alat penilaian yang berupa serentetan pertanyaan yang memiliki 

jawaban yang benar dan salah, atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan intelegensi, dan kemampuan dalam menyelesaikan 

permasalahan membaca huruf Jawa. Hasil tes digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa dan keberhasilan tindakan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data 



nilai siswa pada mata pelajaran Bahasa Jawa semester II tentang materi membaca 

huruf Jawa kelas IV. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah  teknik analisis interaktif. Teknik 

tersebut terdiri atas  empat komponen yang mencakup komponen pengumpulan data 

dan tiga komponen kegiatan yang saling terkait satu sama lain yang meliputi reduksi 

data, dan penarikan kesimpulan teknik analisis interaktif yang di kembangkan oleh 

Miles dan Huberman ( 1992 : 126 ).  

Teknik  analisis interaktif ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan 

kekurangan dalam proses pembelajaran baik dari sisi siswa maupun guru. Hasil 

analisis akan digunakan dasar dalam penyusunan perencanaan tindakan. Teknik  

analisis ini juga dilakukan pada survei awal, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

kondisi awal keterampilan siswa. Setelah kondisi awal diketahui, peneliti 

merencanakan tindakan untuk memecahkan masalah, setiap akhir siklus dianalisis 

kelebihan dan kekuranganya sehingga dapat diketahui hasil penerapan tindakan pada 

setiap siklusnya. Secara terperinci, langkah-langkah dalam teknik ini dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

1.  Pengumpulan data, pengumpulan ini dilakukan dengan mencatat dan melihat 

interaksi lisan serta tindakan antara guru dan siswa yang terjadi dalam proses 

pembelajaran dengan cara mendokumentasikan. 

2. Reduksi data, reduksi ini dilakukan dengan menyeleksi dan memilih data yang 

kurang mendukung penelitian. 

3. Displai data, displai ini yang sudah terkumpul dikelompokkan dalam beberapa 

bagian sesuai dengan jenis pemasalahan supaya mudah dimengerti. Data yang ada 

dijabarkan dan ditafsirkan kemudian dibandingkan persamaan dan perbedaaanya. 

Penarikan kesimpulan, didasarkan reduksi data dan displai data berupa 

perubahan yang terjadi setelah dilakukan tindakan berlangsung secara bertahap. 

Kesimpulan sementara pada akhir siklus 1, kemudian kesimpulan akhir pada siklus II, 

dan seterusnya sampai kesimpulan terakhir pada siklus akhir. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Pembahasan berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai hasil penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti yang bekerja sama dengan guru kelas IV. 

Hal-hal yang dibahas di dalam pembahasan adalah sesuatu yang berkaitan dengan 



permasalahan penelitian dan hipotesis tindakan, selama proses penelitian tindakan 

yang dilakukan oleh peneliti sebagai pengajar pada proses pembelajaran dalam 

peningkatan keterampilan membaca huruf Jawa siswa kelas IV pada mata pelajaran 

Bahasa Jawa melalui metode Iqro’.“penerapan metode Iqro’ dapat meningkatkan 

keterampilan siswa membaca huruf Jawa?” 

Melalui penerapan metode Iqro’, kelancaran siswa dalam membaca huruf 

Jawa menjadi meningkat, serta dapat membedakan lafal huruf Jawa sehingga siswa 

menjadi terampil dalam membaca huruf Jawa. 

 Berikut adalah keterampilan siswa membaca huruf Jawa dari setiap siklus: 

1. Siklus I 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan pada siklus I 

keterampilan siswa membaca huruf Jawa mengalami peningkatan dari nilai prasiklus 

yaitu 63,03 yang diperoleh dengan penggunaan metode ceramah dan tanya jawab saja, 

meningkat pada siklus 1 yaitu 68,07  dengan penerapan metode Iqro’, tetapi kondisi 

kelas cenderung masih pasif, partisipasi siswa dalam mengometari bacaan teman 

masih kurang, rasa percaya diri yang rendah. Maka dapat disimpulkan siswa yang 

tuntas pada siklus 1 sebanyak 22 siswa atau 79 % dari jumlah keseluruhan siswa dari 

hasil praktik membaca huruf Jawa, yang belum tuntas pada siklus 1 sebanyak 6 siswa 

atau 21 % dari jumlah keseluruhan siswa dan rata-rata keterampilan membaca huruf 

Jawa mengalami peningkatan dari prasiklus yaitu 63,03 mengalami peningkatan pada 

siklus I yaitu 68,07. Sehingga penelitian pada siklus I untuk melanjutkan siklus II 

untuk meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa kelas IV. Secara umum siswa 

di kelas IV di SD Negeri II Krisak memiliki intonasi suara yang baik. 

2. Siklus II    

Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan pada siklus II proses 

pembelajaran siswa  mengalami peningkatan. Pada siklus I masih terdapat 

kekurangan-kekurangan yang harus ditingkatkan pada siklus II. Pada siklus ke II ini 

lebih ditingkatkan pada  sandhangan  huruf Jawa dan perbedaan lafal huruf Jawa yang 

masih kurang pada siklus I, kemudian keaktifan siswa dalam bertanya, mengomentari 

bacaan teman. 

Dalam kegiatan observasi terhadap penilaian proses yang dilakukan peneliti saat 

mengajar didapatkan gambaran siswa yang antusias pada pelajaran Bahasa Jawa pada 

siklus II ini siswa yang mengalami peningkatan, keterampilan siswa membaca huruf 

Jawa mengalami peningkatan pada siklus 1 menjadi 22 siswa atau 79 % dan pada 



siklus II  menjadi 26 siswa atau 93 % dari jumlah keseluruhan siswa, tetapi masih ada 

siswa yang masih kurang terampil dalam membaca huruf Jawa pada siklus II ada 2 

siswa atau 7% dari jumlah keseluruhan siswa dan rata-rata keterampilan membaca 

huruf Jawa mengalami peningkatan dari prasiklus yaitu 63,03 mengalami peningkatan 

pada siklus I yaitu 68,07 dan pada siklus II terjadi peningkatan ketermpilan membaca 

yang cukup signifikan dengan nilai rata-rata 74,96. Jadi disimpulkan bahwa 

keterampilan membaca huruf Jawa siswa mengalami peningkatan. 

2.  Pembahasan  

Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses komunikasi. Agar proses 

komunikasi dapat berjalan lancar dan siswa dapat menguasai materi pelajaran, maka 

diperlukan teknih yang dapat membantu proses komunikasi. Salah satu diantaranya 

dengan memanfaatkan metode pembelajaran. Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran banyak ragamnya. Salah satunya adalah metode Iqro’, yang secara 

spesifik dapat diterapkan dalam membaca huruf Jawa. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwadengan metode Iqro’ dapat 

meningkatkan keterampilan siswa, serta aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca 

huruf Jawa pada siswa kelas IV SD Negeri II Krisak. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat KH. As’ad Humam yang menyatakan bahwa metode Iqro’ memiliki 

kelebihan-kelebihan sebagai berikut: 1) Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, 2) 

Terjadi hubungan yang akrab antar siswa, 3) Menggunakan system modul/jilid, di 

mana dalam setiap jilid ada tingkatan kesukarannya, 4) Siswa dapat bantuan guru 

sesuai kebutuhannya, dan 5) Melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri, karena 

siswa dituntut untuk membaca dengan teliti dan lancar.  

Hasil penelitian masih relevan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Nila Wijayanti (2011) yang berjudul “Peningkatan Kemampuan 

Membaca Menulis Permulaan Melalui Metode Iqro’ Siswa Kelas 1 SDN 

Rawagempol”. Menyimpulkan bahwa metode iqro’ dapat meningkatkan aktivitas 

belajar dan kemampuan membaca menulis permulaan siswa kelas 1 SDN 

Rawagempol, dan lebih mengaktifkan siswa, serta memberi kesempatan yang cukup 

bagi siswa untuk mengaktualisasikan diri dan pembelajaran lebih berpusat pada siswa. 

Hipotesis tindakan yang menyatakan bahwa  penerapan metode iqro‘ dapat 

meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa siswa kelas IV SD Negeri II Krisak 

Kecamatan Selogiri terbukti dengan tercapainya indikator yang ditetapkan, yaitu 

dengan ketuntasan 75% ke atas. 



D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dan 

guru kelas IV SD Negeri II Krisak dalam peningkatan keterampilan membaca huruf Jawa 

siswa pada pembelajaran Bahasa Jawa, dengan menggunakan metode Iqro’. Peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Adanya peningkatan rata-rata nilai keterampilan membaca huruf Jawa siswa. Rata-

rata keterampilan membaca huruf Jawa siswa pada pra siklus adalah 63,03 dengan 

prosentase ketuntasannya sebesar 29 %. Setelah peneliti melakukan tindakan pada 

siklus I dengan 2x pertemuan rata-rata keterampilan membaca huruf Jawa pada siklus 

1 meningkat menjadi 68,07 dengan prosentase ketuntasan sebesar 79 %. Namun 

belum sesuai dengan yang diharapkan peneliti kemudian peneliti melakukan tindakan 

lanjut pada siklus II dengan 2x pertemuan pada siklus ini rata-rata keterampilan siswa 

meningkat menjadi 74,96 dengan prosentase ketuntasan sebesar 93% sudah sesuai 

dengan yang diharapkan peneliti pada indikator keberhasilan. 

2. Hipotesis yang dirumuskan“penerapan metode iqro‘ dapat meningkatkan 

keterampilan membaca huruf Jawa siswa kelas IV SD Negeri II Krisak Kecamatan 

Selogiri“ dapat diterima. 

3. Dengan penerapan metode Iqro‘ pada pembelajaran Bahasa Jawa materi membaca 

huruf Jawa pada siswa kelas IV SD Negeri II Krisak Selogiri Wonogiri tahun ajaran 

2012/2013 dapat meningkatkan keterampilan siswa membaca huruf Jawa. 
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