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MOTTO 
 

Katakan ”kreativitas maka semua masalah akan tuntas” 
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”Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas Perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia ”.  

(QS. Ar-Ra’d:11) 

 

(Departemen agama RI al-Aliyy. Al-qur’an dan terjemahnya cv. Diponogoro 
Bandung) 
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ABSTRAK 

Irkham K.R., Muhammad. 2010. Penggunaan Media Kartu Huruf  Dalam 
Pembelajaran Aksara Jawa Sebagai Upaya Peningkatan Motivasi Belajar 
Siswa Kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu . Skripsi, Jurusan Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, Univer sitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Dra. Hj. Siti Annijat Maimunah, M.Pd.  

 
Kata Kunci: Media Kartu Huruf, Pembelajaran Aksara Jawa, Motivasi 
 

Aksara jawa merupakan salah satu problem yang menakutkan terutama 
bagi generasi muda yang mempelajari pelajaran Bahasa Jawa. Bayangan sulitnya 
menghafal bentuk-bentuk huruf yang rumit juga banyaknya huruf yang harus 
dihafal ditambah lagi jika sudah berbenturan dengan aturan menulis aksara jawa 
yang baku semakin membuat pelajar enggan untuk mempelajari apalagi 
memperdalam penguasaan baca tulis aksara jawa. Permasalahan tersebut juga 
menimpa sebagian besar siswa siswi kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu. 
Dengan menggunakan Media Kartu Huruf diharapkan dapat menjadi salah satu 
alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Pemilihan media kartu huruf dalam 
pembelajaran Aksara Jawa ini tidak lepas dari fungsi media yang dapat menjadi 
salah satu fariasi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan metode 
pembelajaran yang menyenangkan, penggunaan media kartu huruf ini dapat 
membantu siswa agar lebih termotivasi dalam mempelajari Aksara Jawa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan proses pelaksanaan 
penggunaan media kartu huruf  dalam pembelajaran Aksara Jawa sebagai upaya 
peningkatan motivasi belajar siswa kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu, 2) 
mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Aksara Jawa dengan menggunakan 
media kartu huruf pada siswa kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu, 3) 
mendeskripsikan proses evaluasi pembelajaran Aksara Jawa dengan menggunakan 
media kartu huruf pada siswa kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, digunakan rancangan penelitian tindakan kelas yang 
melibatkan data kualitatif dan kuantitatif. 

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian tindakan kelas 
dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 
beberapa metode, yaitu: metode observasi, metode dokumentasi dan metode 
wawancara. Sedangkan untuk menganalisis, peneliti menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif, yaitu penggambaran secara menyeluruh tentang keadaan yang 
sebenarnya. Peneliti juga menyertakan table sebagai pendukung dan pelengkap 
uraian data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media kartu huruf  
dalam pembelajaran Aksara Jawa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 
kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu. Bukti secara kualitatif dapat diketahui dari 
suasana kelas yang menjadi lebih aktif dan semangat kerjasama dengan 
kemlompoknya. Sedangkan bukti secara kuantitatif dapat dilihat dari hasil tes 
belajar siswa yang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pembelajaran Bahasa Jawa meliputi dua aspek, yaitu aspek 

kemampuan berbahasa dan aspek kemampuan bersastra. Setiap aspek meliputi 

empat keterampilan, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. 

Dalam pembelajaran Bahasa Jawa, keterampilan menulis dapat dikategorikan 2 

macam. Pertama, keterampilan menulis huruf alphabet yang didalamnya 

diajarkan cara menulis huruf lepas dan menulis tegak bersambung. Kedua, adalah 

keterampilan menulis Aksara Jawa.  

Materi pembelajaran menulis dengan menggunakan huruf alphabet, tidak 

ada  kesulitan bagi siswa. Namun, ketika siswa berhadapan dengan materi menulis 

aksara Jawa, kebanyakan mereka merasa kesulitan. Seolah-olah mereka 

berhadapan dengan huruf dari negara asing. Padahal sebenarnya, aksara Jawa 

inilah yang sudah lebih dahulu turun temurun dipelajari dan digunakan oleh 

Bangsa Indonesia, khususnya di daerah Jawa.  

Aksara jawa merupakan salah satu momok yang menakutkan bagi 

pembelajaran, utamanya generasi muda yang mempelajari Bahasa Jawa. 

Bayangan sulitnya menghafal bentuk-bentuk huruf yang rumit juga banyaknya 

huruf yang harus dihafal. Pembelajaran Bahasa Jawa memiliki aturan menulis 

aksara Jawa yang baku. Materi pembelajaran tersebut membuat pelajar enggan 
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untuk mempelajari apalagi memperdalam penguasaan baca tulis aksara Jawa. Para 

praktisi terutama para pendidik semakin kesulitan mengajarkan materi yang wajib 

dia jarkan ini, sementara media penunjang interaktif untuk mempermudah proses 

pembelajaran sangat jarang dijumpai. Beberapa keluhan lain yang sering dialami 

guru bahasa Jawa yaitu: (1) pembelajaran bahasa Jawa kurang diminati siswa, (2) 

kompetensi yang dimiliki siswa tidak bisa dimaksimalkan pencapaiannya.  

Bersamaan dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi semakin maju dan juga mendorong guru untuk mengadakan upaya 

pembaharuan dalam proses belajar dan memanfaatkan hasil-hasil teknologi. Guru 

di tuntut untuk mampu menggunakan alat-alat yang bisa memudahkannya dalam 

menjalankan proses belajar mengajar dan memudahkan siswa dalam belajar, baik 

alat bantu yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti komputer, slide dan 

sebagainya. Ataupun alat bantu mengajar yang sederhana, murah dan efisien 

seperti gambar, grafik, dan bagan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran di 

samping guru di tuntut mampu menggunakan alat-alat tersebut, guru juga di tuntut 

untuk mampu mengembangkan media pembelajaran yang akan digunakan tetapi 

tersedia, karena media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar 

mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran. 1 

Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi 

tersendiri di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan 

pengertian. 2 Ketika proses belajar mengajar tersebut terjadi, tentu saja tidak dapat 

                                                                 
1 Arief S. Media Pengajaran (Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatan), Jakarta: P.T Raja 

Grafindo Persada. Hal. 82 
2 M. Basyirudin Usman; Asnawir. 2002. Media Pembelajaran. Jakarta: Ciputat Press. Hal. 13 



 

 
 

berjalan selancar apa yang diharapkan oleh guru. Sering kali timbul 

penyimpangan-penyimpangan ataupun gangguan-gangguan, sehingga kegiatan 

belajar mengajar tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersebut salah 

satunya disebabkan oleh kurangnya minat, gairah dan motivasi siswa untuk 

menerima materi ajar yang disampaikan oleh guru.  

Salah satu cara untuk meningkatkan gairah dan motivasi siswa adalah 

dengan mengadakan variasi guru dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

Hal tersebut dapat dengan mengubah metode, strategi, pendekatan ataupun 

penggunaan media-media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa. 

Namun sangat disayangkan, karena tidak semua guru menyadari akan pentingnya 

variasi dalam mengajar bagi siswa. Kebanyakan dari para guru dalam 

mengomando kegiatan pembelajaran di kelas hanya menggunakan satu metode 

saja yang sudah mendarah daging dalam diri guru, yaitu dengan metode ceramah 

saja.  

Begitu halnya yang dilakukan oleh para guru Bahasa Daerah Jawa pada 

umumnya ketika menyajikan materi pembelajaran Aksara Jawa. Sebagian besar 

guru Bahasa Jawa sangat kurang melakukan variasi ketika menyajikan materi 

Aksara Jawa. Mereka hanya menggunakan metode ceramah saja. Padahal, dapat 

dibayangkan betapa sulitnya materi Aksara Jawa dapat dipahami oleh para siswa 

jika hanya disajikan dengan metode ceramah. Ketika siswa sulit untuk memahami 

materi pelajaran yang disajikan dengan kurang menarik, maka dapat dipastikan 

mereka tidak akan bergairah dan termotivasi untuk mempelajari Aksara Jawa 

sehingga tujuan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak akan tercapai. 



 

 
 

Secara umum, rendahnya prestasi siswa pada mata pelajaran Bahasa Jawa 

dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yaitu: 

1.  Input, yang bersumber dari masukan siswa, kualitas guru, katersediaan dan 

pemanfaatan sumber belajar, materi pelajaran, prosedur evaluasi dan 

lingkungan belajar;  

2.  Proses Kegiatan Belajar Mengajar yang bersumber pada intensitas interaksi 

belajar mengajar, ketrampilan bertanya guru/siswa, gaya mengajar guru, cara 

belajar siswa, implementasi metode pembelajaran (model pendekatan 

pembelajaran);  

3.  Kurang bervariasinya model pembelajaran yang dilakukan oleh guru sehingga 

siswa merasa jenuh dan kurang tertarik terhadap materi pembelajaran yang 

disajikan oleh guru. 

4.  Output bersumber dari hasil belajar siswa, daya ingat siswa, sikap negatif 

siswa dan motivasi siswa. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu segera adanya pembaruan dalam 

proses belajar mengajar dengan metode yang lebih bervariasi yang menekankan 

pada pembelajaran kooperatif. Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi, 

berbagai resiko pendidikan/pembelajaran akan muncul, di antaranya: 

1. Siswa akan semakin malas dalam memahami materi pembelajaran Bahasa 

Jawa terutama mengenai materi membaca aksara Jawa. 

2. Siswa semakin takut, menjauhi, dan malas belajar mata pelajaran Bahasa 

Jawa. 



 

 
 

3. Siswa semakin kesulitan memahami kompetensi mata pelajara n Bahasa Jawa 

khususnya materi membaca dan menulis aksara Jawa. 

4. Guru tidak mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa dalam memahami 

kompetensi materi pembelajaran.  

5. Iklim pembelajaran di kelas semakin tidak kondusif sehingga proses 

pembelajaran terhambat. 

Sebagai usaha dalam rangka mengatasi masalah tersebut, maka sangatlah 

dipandang perlu seorang guru menggunakan media dalam proses pembelajaran 

yang dilakukannya. Karena fungsi dari media pembelajaran tersebut adalah 

sebagai daya tarik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih 

menarik, siswa lebih bergairah dan termotivasi dalam menjalani proses 

pembelajaran, serta materi yang disampaikan pun dapat diserap oleh siswa dengan 

baik.  

Salah satu cara yang dapat digunakan guru untuk menarik minat dan 

motivasi para siswa tersebut adalah dengan menggunakan media kartu huruf 

dalam menyampaikan materi aksara Jawa. Dengan menggunakan media kartu 

huruf ini, proses kegiatan belajar mengajar dapat di desain dengan berbagai 

macam cara, salah satunya adalah dengan cara permainan yang sangat disukai 

oleh para siswa. 

Penelitian hampir serupa pernah dilakukan oleh Luluk Uswatun Khoiroh 

pada tahun 2006 dengan judul “Penerapan Metode Short Card Dalam Model Kuis 

Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Mata Pelajaran PAI 



 

 
 

Kelas I TKJ SMK Islam Batu”. Pada penelitian tersebut, penggunaan metode 

short card  terbukti berhasil dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Suasana 

kelas dapat lebih terkesan aktif, sehingga guru benar -benar dapat berperan sebagai 

fasitator dalam kegiatan pembelajaran yang terjadi.  Namun ada beberapa 

kelemahan dari penerapan media kartu pendek (short card ) model kuis yang 

disertai dengan hukuman tersebut, yaitu beberapa siswa yang memiliki bakat 

dalam bidang hukuman seperti menya nyi dan menari, lebih memilih dihukum 

daripada mengerjakan soal yang tertera dalam kartu yang diterima.3 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Nurhidayati S.Pd. pada tahun 

2007 dengan judul “Peningkatan Keterampilan Membaca dan Menulis Aksara 

Jawa dengan Media Permainan pada Siswa Kelas IV SD Syuhada Yogyakarta ”. 

Dengan menggunakan media permainan tersebut, terbukti kegiatan belajar 

mengajar yang dikelola oleh guru dapat berjalan dengan aktif dan menyenangkan, 

sehingga sangat menerapkan metode PAKEM. Selain itu, keterampilan membaca 

dan menulis aksara Jawa para siswa setelah kegiatan pembelejaran dengan media 

permainan tersebut, dapat meningkat. Kelemahan dari penerapan media 

permainan yang digunakan adalah, kegiatan belajar mengajar yang dikelola oleh 

guru tersebut menjadi sangat gaduh sehingga menggagu kegiatan belajar mengajar 

di kelas yang lain. 4 

                                                                 
3 Luluk Uswatun Khoiroh. 2006. Penerapan Metode Short Card Dalam Model Kuis Untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Mata Pelajaran PAI Kelas I TKJ SMK Islam 
Batu . Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang 

4 Nurhidayati. 2007. Peningkatan Keterampilan Membaca dan Menulis Aksara Jawa dengan 
Media Permainan pada Siswa Kelas IV SD Syuhada Yogyakarta. Thesis tidak diterbitkan. 
Jogjakarta: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang 



 

 
 

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka peneliti akan mengambil suatu 

tindakan kelas yang cocok untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sebagai 

solusi yang akan dijadikan cara untuk menjadikan para siswa aktif, termotivasi, 

dan semangat dalam proses KBM di kelas, oleh karenanya peneliti formulasikan 

ke dalam suatu bentuk laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul: 

“Penggunaan Media Kartu Huruf  Dalam Pembelajaran Aksara Jawa Sebagai 

Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas II SDN Torongrejo 02 Kota 

Batu”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Agar penelitian yang dilaksanakan dapat terarah dan mencapai hasil yang 

diinginkan maka diperlukan rumusan masalah yang menjadi dasar dan acuan 

dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Aksara Jawa dengan menggunakan 

media kartu huruf sebagai upaya peningkatan motivasi belajar siswa kelas II 

SDN Torongrejo 02 Kota Batu? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran Aksara Jawa dengan 

menggunakan media kartu huruf sebagai upaya peningkatan motivasi belajar 

siswa kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu?  



 

 
 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran Aksara Jawa dengan menggunakan media 

kartu huruf sebagai upaya peningkatan motivasi belajar siswa kelas II SDN 

Torongrejo 02 Kota Batu?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah diatas maka peneliti 

berharap bisa mencapai tujuan penelitian yaitu:         

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran Aksara Jawa dengan 

menggunakan media kartu huruf sebagai upaya peningkatan motivasi belajar 

siswa kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu.  

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Aksara Jawa dengan 

menggunakan media kartu huruf sebagai upaya peningkatan motivasi belajar 

siswa kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu.  

3. Untuk mendeskripsikan proses evaluasi pembelajaran Aksara Jawa dengan 

menggunakan media kartu huruf sebagai upaya peningkatan motivasi bela jar 

siswa kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

Dengan dilaksanakannya penelitian “Penggunaan Media Kartu Huruf 

Dalam Pembelajaran Aksara Jawa Sebagai Peningkatan Motivasi Belajar Siswa 



 

 
 

Kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu”, diharapkan dapat memberi kontribusi 

ilmu pengetahuan tentang cara menyiasati sulitnya materi Aksara Jawa dipahami 

siswa dengan menggunakan media kartu huruf dan bagaimana proses 

penerapannya, pelaksanaannya, serta penilaiannya di dalam kelas sehingga dapat 

menjadi masukan guru dalam proses pembelajaran selanjutnya, khususnya pada 

materi Aksara Jawa. 

 

Manfaat Praktis 

Adapun secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi: 

1. Siswa 

Dengan menggunakan media kartu huruf, motivasi belajar siswa terhadap  

aksara Jawa dapat meningkat, sehingga pembelajaran materi aksara Jawa dapat 

dipahami dengan baik.  

2. Guru 

Dengan menggunakan media kartu huruf, diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada para guru Bahasa Daerah Jawa, salah satu cara untuk 

melaksanakan proses pembelajaran aksara Jawa yang efektif dan efisien.  

3. Lembaga 

Penggunaan media kartu huruf ini diharapkan menjadi sumbangan 

pemikiran dan menjadi pijakan dasar untuk lembaga/sekolah dalam kaitannya 



 

 
 

menentukan kurikulum dan memberikan kebijakan dalam pengajaran Bahasa 

Daerah.  

4. Peneliti 

Penggunaan media kartu huruf ini, akan mempermudah peneliti dalam 

mengajarkan pelajaran Bahasa Daerah materi aksara Jawa pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung, selain itu diharapkan menjadi bahan rujukan dan 

pertimbangan bagi peneliti yang lain, yang ingin meneliti dengan topik dan obyek 

yang sama. 

 

E. Ruang Lingkup 

Untuk memperoleh data yang relevan dan memberikan arah pembahasan 

pada tujuan yang telah dirumuskan, maka ruang lingkup penelitian akan diarahkan 

sekitar: 

1. Bagaimana proses perencanaan. pelaksanaan dan evaluasi penggunaan media 

kartu huruf dalam pembelajaran aksara Jawa sebagai upaya peningkatan 

motivasi belajar siswa kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu? 

2. Bagaimana proses peningkatan motivasi belajar terhadap materi aksara Jawa 

yang dicapai siswa kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu setelah 

digunakannya media kartu huruf? 

 

 



 

 
 

F. Definisi Operasional  

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memaknai beberapa kata yang 

menjadi kunci pokok dalam pembahasan penelitian ini, maka peneliti berusaha 

menyamakan persepsi dengan pembaca dalam mendevinisikan kata-kata tersebut: 

1. Media adalah saluran untuk menyampaikan sesuatu. 

2. Media kartu huruf adalah sebuah media yang terbuat dari kertas yang agak 

tebal dengan ukuran sekitar 5 cm x 5 cm sampai 10 cm x 10 cm. setiap 

potongan kartu tersebut terdapat tulisan huruf -huruf tertentu.  

3. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara seorang guru dengan para 

siswanya. 

4. Aksara Jawa adalah aksara dari daerah Jawa yang merupakan warisan leluhur 

bangsa. 

5. Motivasi adalah dorongan atau daya penggerak yang ada dalam diri seseorang 

untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan. 

6. Belajar adalah proses yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dalam 

rangka memperoleh pengetahuan.  

 

G. Sistematika Pembahasan  

Bab I. Pendahuluan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan, kegunaan penelitian, hipotesis tindakan dan sistematika 

pembahasan. 



 

 
 

Bab II. Kajian Pustaka, pada  bab ini akan dibahas tentang berbagai kajian 

teori yang digunakan oleh peneliti. 

Bab III. Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang setting penelitian, 

rencana tindakan, siklus penelitian, pembuatan instrumen, 

pengumpulan data, indikator kinerja.  

Bab IV. Paparan Data, bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang 

meliputi penyajian data-data yang diperoleh dilapangan  

Bab V. Penutup, bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi perkembangan Guruan Bahasa Daerah.  

 

 



 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

1. Pengertian belajar 

Banyak orang yang beranggapan bahwa yang dimaksud belajar adalah 

mencari ilmu atau menuntut ilmu. Ada lagi yang secara khusus mengartikan 

belajar adalah menyerap pengetahuan. Ini berarti bahwa belajar mesti 

mengumpulkan fakta-fakta sebanyak-banyaknya. Jika konsep ini dipakai orang, 

maka orang tersebut perlu dipertanyakan, apakah dengan belajar semacam itu 

orang menjadi tumbuh dan berkembang?  

Terkadang belajar dimaknai dengan latihan semata seperti yang tampak pada 

latihan menulis dan membaca. Biasanya, orang yang memiliki paradigma 

semacam ini, akan merasa puas manakala anak-anak mereka telah mampu menulis 

dan membaca walaupun prestasi yang dicapai itu kosong dari arti, hakikat dan 

tujuan dari belajar. 

Tidak sedikit para pakar yang memformulasikan definisi belajar dengan 

perspektif yang berbeda -beda. Perbedaan pendapat tentang arti belajar itu 

disebabkan karena adanya kenyataan bahwa perbuatan belajar itu sendiri 

bermacam-macam. Banyak jenis kegiatan yang oleh mereka dapat disepakati 

sebagai perbuatan belajar misalnya, menirukan ucapan kalimat, mengumpulkan 
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pembendaharan kata, fakta, menghafal, menghitung, dan seterusnya. Namun 

demikian, jenis tadi adalah pengertian belajar perspektif tradisional. 5 

Moh. Uzer Usman dan Lilis Setiawati mendefinisikan belajar sebagai suatu 

proses perubahan tingkah laku atau kecakapan (kognitif, afektif, psikomotor) 

manusia yang bukan disebabkan oleh pertumbuhan fisiologis atau proses 

kematangan. 6 Perubahan tingkah laku atau pengalaman itu berkat adanya 

pengalaman dan latihan.7 

James O. Wittaker, sebagaimana dikutip oleh Wasty Soemanto mengatakan 

bahwa learning may be defined as the process by which behavior originates or is 

altered through training or experience. Belajar adalah proses di mana tingkah 

laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. 8  

Tabrani Rusyan dkk., mengatakan belajar adalah memodifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Hal ini 

berbeda dengan pengertian lama tentang belajar.9 

Perubahan yang terjadi pada individu bisa berupa penamba han informasi, 

pengembangan atau peningkatan pengertian, penerimaan sikap-sikap baru, 

                                                                 
5 Abu Ahmadi. 1993. Cara Belajar yang Mandiri dan Sukses . Solo: CV.  Aneka, Hal. 20.  
6 Moh. Uzer Usman dan Lilis Setiawati. 1993.Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar.  

Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 5 
7 Oemar Hamalik. 1983. Metoda Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar. Bandung: Tarsito. Hal. 
21 
8 Wasty Soemanto. 1990. Psikologi Pendidikan (Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan).  Jakarta: 

Rineka Cipta. Hal. 104 
9 Tabrani Rusyan, dkk. 1994. Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar . Bandung: Rosdakarya. 
Hal. 7 



 

 
 

perolehan penghargaan baru, pengerjaan sesuatu dengan mempergunakan apa 

yang telah dipelajari.10 

Nana Sudjana mengatakan bahwa belajar adalah proses yang ditandai 

dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses 

belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, 

pemahaman, sikap, tingkah laku, keterampilan, serta perubahan lainnya. 11 

Bertolak dari beberapa definisi di atas, secara umum belajar dapat dipahami 

sebagai tahapan perubahan tingkah laku yang relatif menetap yang terjadi sebagai 

hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif. Itu artinya bahwa dalam belajar terdapat tingkah laku yang mengalami 

perubahan sebagai akibat dari interaksi dan pengalaman serta latihan, dan karena 

itu, perubahan tingkah laku yang disebabkan bukan oleh latihan dan pengalaman 

tidak digolongkan sebagai belajar. Pun, belajar menyangkut perubahan dalam 

suatu organisme sebagai hasil pengalaman.  

Keberhasilan yang dicapai peserta didik dalam belajar hendaknya dapat 

dibuktikan di sekolah yang dilakukan melalui penilaian. Penilaian bertujuan untuk 

memberikan umpan balik bagi perencanaan, pelaksanaan dan pengajaran sehingga 

mereka mengetahui kemajuan belajarnya. Mengenai prestasi belajar yang dicapai 

siswa di sekolah pada umumnya dilukiskan pada buku raport yang berupa nilai-

nilai atau angka.  

 

                                                                 
10 A. Surjadi. 1989. Membuat Siswa Aktif Belajar. Bandung: Mandar Maju. Hal. 4 
11 Nana Sudjana. 1989. Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar 

Baru. Hal. 5 



 

 
 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Belajar sebagai proses atau aktifitas banyak dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Secara global, menurut Muhibbin Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar siswa dapat kita bedakan menjadi tiga macam bagian, yakni: faktor 

internal siswa (jasmani dan rohani siswa), eksternal siswa (lingkungan sekitar 

siswa), dan faktor pendekatan (strategi dan metode yang digunakan siswa). 12  

Selanjutnya, menurut Wasty Soemanto, faktor-faktor yang mempengaruhi 

hal belajar banyak sekali. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi belajar, 

dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: faktor stimuli belajar, faktor 

metode belajar, dan faktor-faktor individual.13 

Sumadi Suryabrata mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar ada dua macam, yaitu: faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar 

seperti faktor sosial dan non sosial, faktor-faktor yang berasal dari dalam si pelajar 

seperti faktor fisiologis dan psikologis.14  

Senada dengan pendapat Sumadi, M. Alisuf Sabri mengatakan bahwa secara 

garis besar faktor yang mempengaruhi proses dan hasil be lajar ada dua macam: 

internal dan eksternal. Faktor eksternal  terdiri dari lingkungan dan instrumental, 

sedangkan faktor internal terdiri dari fisiologis dan psikologis. 15  

Dari beberapa pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi aktifitas belajar siswa ada dua jenis faktor, yaitu faktor 
                                                                 
12 Muhibbin Syah. 1999.Psikologi Belajar.  Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Hal. 130 
13 Wasty Soemanto, op. cit., Hal. 113 
14 Sumadi Suryabrata. 2002. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 233 
15 M. Alisuf Sabri. 1996. Psikologi Pendidikan Berdasarkan Kurikulum Nasinal. Jakarta: Pedoman 

Ilmu Jaya. Hal. 83 



 

 
 

internal siswa, faktor eksternal siswa. Adapun faktor internal terdiri dari faktor 

jasmaniah (fisiologis) dan psikologis (rohaniah) serta faktor kematangan fisik atau 

psikis. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan dan faktor 

instrumental.  

a. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang yang mempengaruhi dalam belajar 

yang berasal dari dalam diri siswa berupa kondidi fisiologis, psikologis, dan 

faktor kematangan fisik maupun psikis siswa.  

1.)  Aspek fisiologis 

Kondisi fisiologis pada umunya dapat melatar belakangi kegiatan siswa 

dalam belajar. Keadaan jasmani yang segar akan berbeda pengaruhnya dengan 

keadaan jasmani yang kurang segar. Begitu juga dengan kondisi tubuh yang 

lemah akan berpengaruh terhadap proses belajar siswa.  

Muhibbin Syah mengatakan bahwa kondisi umum jasmani dan tonus 

(tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran  organ-organ tubuh dan sendi-

sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti 

pelajaran . Kondisi tubuh yang lemah berpengaruh pada kualitas ranah cipta.16 

Jadi, orang yang belajar membutuhkan kondisi badan yang sehat. Orang yang 

badannya sakit akibat penyakit-penyakit tertentu serta kelelahan tidak akan dapat 

belajar dengan efektif. 17  

                                                                 
16 Muhibbin Syah, op. cit. Hal. 132 
17 Wasty Soemanto, op. cit., Hal. 121 



 

 
 

Karena itu, untuk mempertahankan kondisi tubuh agar tetap segar bugar, 

siswa dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman dengan nilai gizi 

yang cukup. Nutrisi harus cukup karena kekurangan kadar makanan ini akan 

menyebabkan kurangnya tonus jasmani, yang pengaruhnya dapat berupa kelesuan, 

lekas mengantuk, lekas lelah, dan sebagainya. Lebih-lebih bagi anak-anak yang 

masih sangat muda, pengaruh itu besar sekali.18 

Di samping masalah kesehatan tubuh, yang melatar belakangi siswa dalam 

belajar, fungsi-fungsi jasmani tertentu khususnya panca indera siswa juga sangat 

mempengaruhi terhadap kemampuan siswa dalam belajar. Panca indera yang 

dimaksud di sini adalah terutama penglihatan dan pendengaran.  

Menurut Sumadi Suryabrata, sebagian besar yang dipelajari oleh manusia 

dipelajarinya dengan menggunakan penglihatan dan pendengaran. Orang belajar 

dengan membaca, melihat contoh atau model, melakukan observasi, 

mendengarkan keterangan guru, mendengarkan diskusi, dan lain-lain. 19 

Untuk mengantisipasi terjadinya masalah mata dan telinga di atas, maka 

menjadi kewajiban bagi setiap pendidik untuk menjaga agar fungsi panca indera 

anak didiknya tetap berfungsi dengan baik.  

2.)  Aspek psikologis 

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi 

kuantitas dan kualitas perolehan belajar siswa. Namun, di antara faktor-faktor 

                                                                 
18 Sum adi Suryabrat, op. cit., Hal. 235 
19 Sumadi Suryabrata. 1989. Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Andi 

Offset. Hal. 10 



 

 
 

rohaniah siswa yang pada umumnya dipandang lebih esensial itu adalah sebagai 

berikut: inteligensi, sikap, bakat, minat, dan motivasi.20 

a. Inteligensi siswa 

Inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis, yaitu kecakapan 

untuk menghadapi dan menyesusikan diri dalam situasi yang baru dengan cepat 

dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep yang abstrak secara efektif, 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat.21 Jadi, intelegensi 

sebenarnya bukan persoalan kualitas otak saja, melainkan juga kualitas organ-

organ tubuh lainnya. 22 

Nah, tingkat kecerdasan atau inteligensi siswa itu, sangat berpengaruh dalam 

belajar. Ini artinya, semakin tinggi kemampuan inteligensi seorang siswa maka 

semakin besar peluangnya untuk meraih sukses. Sebaliknya, semakin rendah 

kemampuan inteligensi seorang siswa maka semakin kecil peluangnya untuk 

memperoleh sukses.  

Ngalim Purwanto mengatakan bahwa dapat tidaknya seseorang mempelajari 

sesuatu dengan berhasil baik ditentukan/dipengaruhi oleh taraf kecerdasannya.23 

Namun demikian, faktor inteligensi bukan secara mutlak mempengaruhi proses 

seseorang dalam belajar menuju sebuah keberhasilan. Hal ini mengingat bahwa 

belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang 

                                                                 
20 Muhibbin Syah,  op. cit., Hal. 132 
21 Slameto. 1991. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya . Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 

56 
22 Muhibbin Syah, op. cit., Hal. 134 
23 M. Ngalim Purwanto. 1988. Psikologi Pendidikan. Bandung: CV. Remadja Karya. Hal. 107 



 

 
 

mempengaruhinya. Jika faktor lain itu menghambat terhadap belajar siswa, 

akhirnya siswa akan gagal dalam belajarnya.  

Untuk itu, seorang guru yang professional hendaknya menempatkan siswa 

dalam tingkatan yang sesuai dengan taraf intelegensi yang dimiliki. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari kesulitan dalam proses belajar mengajar. Di satu 

sisi siswa yang memiliki taraf intelegensi tinggi akan merasa tidak mendapatkan 

perhatian yang memadai dari sekolah karena pelajaran yang ia terima terlalu 

mudah baginya. Akibatnya, ia menjadi bosan dan frustasi karena tuntutan 

kebutuhan keingintahuannya (curiosity) merasa dibendung secara tidak adil.  

Di sisi lain, siswa yang memiliki taraf kecerdasan yang rendah akan merasa 

sangat payah mengikuti sajian pelajaran karena terlalu sukar baginya. Karenanya 

siswa itu sangat tertekan, dan akhirnya merasa bosan dan frustasi seperti yang 

dialami rekannya yang luar biasa positif tadi.  

b.  Sikap 

Pespektif  Slameto, sikap adalah perhatian. Perhatian, lanjutnya, adalah 

keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju kepada suatu 

objek atau sekumpulan objek. 24 Muhibbin Syah menegaskan bahwa sikap adalah 

gejala yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau 

merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan 

sebagainya baik secara positif maupun negatif.25 

                                                                 
24 Slameto, op. cit., Hal. 58  
25 Muhibbin Syah, loc. Cit.  



 

 
 

Bagaimanapun sikap siswa sangat berpengaruh dalam proses belajar. Sikap 

siswa yang baik terhadap guru dan mata pelajaran yang disajikan merupakan 

pertanda awal yang baik bagi berlangsungnya proses belajar. Sebaliknya, sikap 

negatif yang ditampakkan siswa terhadap guru dan pelajaran yang ditawarkan 

merupakan pertanda awal yang buruk dalam proses belajar mengajar. 

Mustaqim dan Abdul Wahid mengatakan bahwa murid yang benci terhadap 

gurunya tak akan lancar belajarnya. Sebaliknya apabila murid suka pada gurunya 

tentu akan membantu belajarnya. Begitu juga dengan mata pelajaran yang disukai 

akan lancar dipelajari dibanding pelajaran yang kurang disenangi. 26 

Namun demikian, sikap kurang senangnya siswa terhadap pelajaran bisa 

disiasati dengan performance guru terhadap siswa. Sebab pengetahuan, 

penampilan dan sikap guru yang baik akan berakibat baik pada sikap siswa 

terhadap pelajaran yang disajikan. Dan begitu juga sebaliknya, mata pelajaran 

yang yang disenangi oleh siswa akan berubah menjadi mata pelajaran yang 

membosankan manakala pengetahuan, penampilan, dan sikap guru tidak baik.  

c. Bakat 

Menurut Chaplin dan Reber (dalam Muhibbin Syah), secara umum, bakat 

(aptitude) adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang. 27 Kemampuan itu baru akan terealisasi 

menjadi kecakapan yang nyata sesudah ia belajar.28 Dengan demikian setiap 

                                                                 
26 Mustaqim dan Abdul Wahid.  1991. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 64-65 
27 Muhibbin Syah,  op. cit., Hal. 135  
28 Slameto, op. cit., Hal. 59  



 

 
 

individu pasti memiliki kemampuan potensial sesuai kapasitasnya dalam 

mencapai prestasi.  

Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, bakat kemudian 

dimaknai dengan potensi seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa banyak 

tergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Banyak orang yang menyebut 

bakat, dalam terminology ini, dengan sebutan bakat khusus yang dibawa 

seseorang sejak ia lahir. 

Oleh karena itu, manakala mata pelajaran yang dipelajari siswa sesuai 

dengan bakat yang dimiliki maka hasil belajar yang diperolehnya akan lebih baik 

dari pada mempelajari mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bakat yang 

dimilikinya. Seorang siswa yang memiliki bakat di bidang seni, misalnya, akan 

jauh lebih mudah menyerap pengetahuan yang berhubungan dengan seni. Jadi, 

bakat sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar siswa.  

d.  Minat 

Dalam pengertian yang sederhana, minat adalah gairah yang tinggi terhadap 

sesuatu. Hilgard, sebagaimana dikutip oleh Slameto, memberikan pengertian 

bahwa minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang terus menerus terhadap beberapa kegiatan yang disertai rasa senang.29 

Keberadaan minat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa tidak bisa 

disangkal lagi. Siswa yang tidak berminat mempelajari mata pelajaran tertentu 

jangan diharapkan bahwa dia akan berhasil dengan baik dalam mempelajari mata 

                                                                 
29 Slameto, op. cit., Hal. 58 -59 



 

 
 

pelajaran tersebut. Sebab, sebagaimana disebut di atas, siswa yang dalam kondisi 

seperti itu tidak memiliki gairah dan rasa senang yang sangat membantu siswa 

untuk lebih giat dalam belajar. 

Sebaliknya, siswa yang mempunyai minat (interest) tinggi dalam 

mempelajari mata pelajaran tertentu, maka dapat dipastikan bahwa hasilnya akan 

lebih baik. Kemudian, karena kecenderungannya dan rasa senang yang intensif 

terhadap materi yang dipelajari itulah yang menjadikan siswa tadi belajar dengan 

rajin dan tekun yang pada gilirannya akan memperoleh hasil yang cukup 

memuaskan.  

e. Motivasi 

Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. 30 Motovasi merupakan pendorong bagi suatu organisme 

dalam melakukan segala kegiatan, termasuk belajar. Dalam perspektif Slameto, 

motivasi sangat erat sekali hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai. 31 

Jadi, dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa motivasi belajar adalah 

pendorong seseorang untuk melakukan kegiatan proses belajar. Pendorong 

seseorang dalam proses belajar itu bermacam-macam: bisa berbentuk tujuan, 

karena hukuman, hadiah, dan lain-lain. Sebuah kegiatan dalam proses belajar yang 

dilakukan oleh siswa akan kurang bergairah manakala tidak dibarengi dengan 

adanya motivasi. Begitu juga sebaliknya, siswa akan semangat dalam belajar 

apabila memiliki motivasi yang jelas.  

                                                                 
30 Sumadi Suryabrata, op. cit., Hal. 12 
31 Slameto, op. cit., Hal. 60  



 

 
 

3.) Aspek kematangan fisiologis dan psikologis  

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang di 

mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Wasty 

Soemanto menegaskan bahwa kematangan itu dicapai oleh individu dari proses 

fisiologinya. Kematangan terjadi akibat perubahan kuantitatif yang dibarengi 

dengan perubahan kualitatif terhadap struktur tersebut. 32 

Dari sini, dapat dipahami bahwa pertumbuhan dan perkembangan seseorang 

dalam aspek fisiologis maupun psikologis sangat menentukan terhadap 

keberhasilan dalam proses belajar. Artinya, seseorang tidak akan mungkin 

mengajari anak bayi yang baru lahir untuk berjalan. Seorang guru juga tidak akan 

mungkin memberikan pelajaaran ilmu filsafat terhadap anak didik yang masih 

berada pada taraf atau jenjang pendidikan dasar. Hal itu semua disebabkan karena 

tidak sesuai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada anak 

didik tersebut.  

Jadi, proses belajar akan lebih mudah dan akan lebih bermakna apabila 

tingkat atau fase fisik atau psikis anak didik berada dalam pertumbuhan dan 

perkembangan yang memungkinkan menerima kecakapan baru tersebut.  

 

b. Faktor eksternal  

Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang 

datang dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi proses belajar, baik faktor 

lingkungan atau faktor instrumental. 
                                                                 
32 Wasty Soemanto, op. cit., hlm. 119. 



 

 
 

1.) Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 

lingkungan sosial dan lingkungan non sisial. 

a. Lingkungan sosial 

Yang dimaksud dengan lingkungan sosial di sini adalah kondisi keluarga 

dan masyarakat yang melingkupi siswa tersebut dalam proses belajar. Faktor-

faktor fisik dan sosial psikologis yang ada dalam keluarga sangat berpengaruh 

terhadap prestasi belajar anak.  

Keluarga, merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses 

pendidikan. Orang tualah yang menjadi pendidik pertama dan utama.33 Sebab 

lingkungan yang paling banyak bersentuhan dengan anak adalah keluarga itu 

sendiri. Dan dari merekalah anak mula -mula menerima pendidikan secara alami 

dan kodrati berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi 

secara timbal balik antara orang tua dan anak. 34 

Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, tidak 

memperhatikan akan kepentingan dan kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak 

memperhatikan bagaimana kemajuan anaknya dalam belajar dapat menyebabkan 

anak kurang (dan bahkan tidak) berhasil dalam belajarnya. Hal ini bisa terjadi 

dalam sebuah keluarga yang kedua orang tuanya disibukkan dengan pekerjaan 

mereka, atau memang orang tua tidak mencintai anaknya.  

                                                                 
33 Ahmad Tafsir. 2001. Ilm u Pendidikan dalam Perspektif Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Hal. 155 
34 Zakiah Daradjat. 1992. Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 35 



 

 
 

Keutuhan keluarga secara struktural maupun fungsional juga merupakan 

unsur yang ikut menentukan keberhasilan belajar anak dalam lingkungan 

keluarga. Keluarga yang tidak utuh kurang memberikan dukungan yang positif 

terhadap perkembangan belajar anak. Karena ketidak utuhan keluarga baik secara 

struktural maupun fungsional akan menimbulkan kekurangseimbangan baik dalam 

pelaksanaan tugas-tugas keluarga maupun dalam memikul beban-beban keluarga 

lainnya.  

Begitu juga dengan iklim psikologis yang ada dalam keluarga dapat 

mempengaruhi keberhasilan anak dalam belajar. Iklim psikologis di sini 

berkenaan dengan perasaan yang meliputi keluarga. Iklim psikologis yang sehat 

diwarnai oleh rasa sayang, saling percaya, terbuka, rasa saling meiliki, akrab, dan 

sebagainya antar keluarga. Apabila ciri-ciri di atas tidak ada dalam suatu keluarga, 

menunjukkan iklim psikologis yang ada dalam keluarga tersebut kurang sehat. 

Iklim psikologis yang sehat akan mendukung kelancaran dan keberhasilan belajar, 

sebab suasana yang demikian dapat memberikan ketenangan, kegembiraan, rasa 

percaya diri, dan gairah untuk menambah ilmu pengetahuan dalam keluarga. 

Yang tak kalah pentingnya juga adalah iklim belajar dalam keluarga. 

Keluarga yang memilki banyak sumber bacaan dan anggota -anggotanya gemar 

belajar dan membaca akan memberikan dukungan positif terhadap perkembangan 

belajar dari anak. Sebaliknya, keluarga yang miskin dengan sumber bacaan dan 

tidak senang membaca tidak akan mendorong anak-anaknya untuk senang belajar.  

Di samping itu, lingkungan fisik juga perlu diperhatikan. Suasana rumah di 

sekitar pasar atau terminal, suasana yang gaduh, semrawut tidak akan memberikan 



 

 
 

ketenangan anak dalam belajar. Untuk itu, agar anak dapat belajar dengan baik, 

perlu dibikin rumah dalam suasana yang tenang dan tentram. Dalam suasana yang 

demikian, anak akan betah tinggal di rumah dan dapat belajar dengan baik.   

Selanjutnya, adalah kondisi masyarakat. Kondisi sosial menyangkut 

hubungan siswa dengan masyarakat juga menentukan akan keberhasilan siswa 

dalam belajar. Masyarakat dan segala sesuatu yang ada di dalamnya seperti 

organisasi kemasyarakatan, bentuk kehidupan, serta teman yang diajak bergaul 

oleh siswa sangat mendukung akan keberhasilan siswa proses belajar.  

Kegiatan siswa dalam masyarakat baik sosial, organisasi, keagamaan, dan 

lain-lain, dapat mendukung kesuksesan dalam belajarnya jika kegiatan yang 

diikuti oleh siswa itu tidak terlalu banyak sehingga dapat mengganggu 

konsentrasinya dalam belajar. Di samping itu, siswa juga harus bisa mengatur 

waktu, kapan ia harus belajar dan kapan pula ia harus andil dalam masyarakat. 

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap 

perkembangan belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak 

terpelajar akan berpengaruh buruk pada siswa yang berada di lingkungannya. 

Paling tidak, menurut Muhibbin Syah, siswa tersebut akan menemukan kesulitan 

ketika memerlukan teman belajar atau berdiskusi atau meminjam alat-alat belajar 

tertentu yang kebetulan belum dimilikinya. 35 

Begitu juga dengan teman bergaul yang ada dalam masyarakat tersebut akan 

banyak berpengaruh pada keberhasilan siswa dalam belajar. Teman bergaul yang 

baik akan berakibat baik terhadap diri siswa, begitu juga sebaliknya, teman 
                                                                 
35 Muhibbin Syah, op. cit., Hal. 137 



 

 
 

bergaul yang jelek pasti berpengaruh buruk pada siswa tersebut. Oleh karena itu, 

Imam az-Zarnuji mengingatkan kepada orang yang belajar hendaknya memilih 

teman yang rajin, wara’ (memelihara dari barang yang haram), memiliki tabi’at 

yang benar, dan saling pengertian.36 

b.  Lingkungan non-sosial 

Yang dimaksud dengan lingkungan non sosial di sini adalah lingkungan 

alami. Lingkungan alami seperti keadaan suhu, kelembapan udara berpengaruh 

pada proses dan hasil belajar siswa. Belajar pada keadaan udara yang segar akan 

lebih baik hasilnya daripada  belajar dalam keadaan udara yang panas dan pengap. 

Banyak yang mengatakan bahwa belajar pada waktu pagi dan sore hari lebih 

efektif daripada belajar pada waktu-waktu yang lain. Namun demikian, menurut 

Muhibbin Syah, persoalan kapan waktu yang dipercaya efektif dipergunakan 

untuk belajar, tidak perlu diperhatikan. Yang paling penting adalah kesiapan 

sistem memori siswa dalam menyerap, mengelola, dan menyimpan pengetahuan 

yang dipelajari.37 

2.) Faktor instrumental 

Sedangkan faktor instrumental terdiri dari hard ware instrumental (seperti 

gedung sekolah, dan alat-alat praktikum) dan soft ware instrumental (seperti 

kurikulum, tenaga pendidik, dan pedoman belajar). 

 

                                                                 
36 Syaikh Imam Burhanuddin al-Zarnuji. Ta’lim al-Muta’allim Thuruq al-Ta’allum. Surabaya: al-

Hidayah, Hal. 14 
37 Muhibbin Syah, op. cit., Hal. 140 



 

 
 

a. Hardware instrumental 

Perangkat keras seperti gedung sekolah dan alat-alat praktikum yang 

dipergunakan oleh siswa akan mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. 

Kondisi fisik yang tidak memungkinkan dalam menampung siswa akan berakibat 

buruk pada siswa. Para siswa tidak akan bisa belajar dengan enak dan nyaman. 

Begitu juga dengan fasilitas berupa alat-alat praktikum ikut mendukung terhadap 

belajar siswa. 

b.  Software instrumental 

Adapun perangkat lunak yang dapat mempengaruhi siswa dalam proses 

belajarnya adalah kurikulum, tenaga pendidik, dan pedoman belajar. Kurikulum 

yang kurang baik akan berpengaruh jelek pada perkembangan siswa dalam 

belajar. Sedangkan kurikulum yang baik, seperti kurikulum yang berpusat dan 

mampu mengembangkan potensi kemanusiaan siswa, akan berpengaruh baik pula 

terhadap perkembangan siswa dalam belajar.  

Guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan profesional 

dalam menjalankan tugasnya akan berdampak baik bagi perkembangan siswa 

dalam belajar. Di samping itu, yang tak kalah pentingnya juga, adalah pedoman 

sekolah. Pedoman sekolah yang bagus akan menentukan keberhasilan siswa 

dalam belajar. Demikian juga apabila pedoman sekolah itu tidak baik akan 

menyebabkan terhambatnya siswa dalam proses belajar. 

 

 



 

 
 

3. Pengertian pembelajaran 

Penyelenggaraan pembelajaran merupakan salah satu tugas utama guru. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Dimyati dan Mudjiono bahwa pelajaran tanpa 

diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk membelanjarkan siswa. 38 Adapun 

pembelajaran berasal dari kata dasar “ajar” yang artinya petunjuk yang diberikan 

kepada orang supaya diketahui. Dari kata “ajar” ini la hirlah kata kerja “belajar” 

yang berarti berlatih atau berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu dan kata 

“pembelajaran” berasal dari kata “belajar” yang mendapat awalan pen -dan akhiran 

an yang merupakan konflik nominal yang mempunyai arti proses,39  

Pembelajaran adalah proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan. 

Dalam konteks pendidikan, guru biasanya berusaha mengajar supaya peserta didik 

dapat belajar menguasai isi pelajaran demi mencapai suatu objektif yang 

ditentukan. Pembelajaran akan membawa pada perubahan pada seseorang.  

Pembelajaran adalah suatu kata yang memiliki arti sama dengan kata 

mengajar. Kata mengajar memiliki arti yang kompleks dan beraneka macam 

sesuai dengan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Definisi dari 

mengajar antara lain adalah: 

a. Mengajar merupakan suatu proses yang kompleks, tidak sekedar 

menyampaikan informasi dari guru ke siswa, namun banyak kegiatan maupun 

                                                                 
38 Dimyati dan Mudjiono. 1999. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 114  
39 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai 

Pustaka, Hal. 664  



 

 
 

tindakan yang harus dilakukan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang 

lebih baik pada seluruh siswa. 

b.  Mengajar adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka memberikan 

kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan yang telah dirumuskan. Sasaran akhir dari proses pengajaran 

adalah siswa belajar.  

c. Menurut pandangan William H. Burton, mengajar adalah upaya dalam 

memberikan perangsang (stimulus), bimbingan, pengarahan, dan dorongan 

kepada siswa agar terjadi proses belajar.  

d.  Gagne dan Briggs mengartikan kata mengajar sebagai “instruction is a set of 

events which affect learness in such way that learning is facilitated ”. Jadi, 

yang penting dalam mengajar bukan upaya guru menyampaikan bahan, 

melainkan bagaiman siswa dapat mempelajari bahan sesuai dengan tujuan. 

e. Mengajar dengan sukses harus berdasarkan pengakuan akan kebenaran bahwa 

pelajaran itu pada hakikatnya adalah suatu proses yang mengandung makna.40 

 

B. Aksara Jawa 

Aksara Jawa, merupakan salah satu peninggalan budaya yang tak ternilai 

harganya. Bentuk aksara dan seni pembuatannya pun menjadi suatu peninggalan 

yang patut untuk dilestarikan. Aksara jawa disebut juga dengan nama aksara 

Legenda.  Aksara Legena merupakan aksara Jawa pokok yang jumlahnya 20 buah. 

                                                                 
40 Opcit. Tabrani Rusyan, Atang Kusdinar, dan Zainal Arifin. Hal. 26 -27 



 

 
 

Sebagai pendamping, setiap suku kata tersebut mempunyai pasangan, yakni kata 

yang berfungsi untuk mengikuti suku kata mati atau tertutup, dengan suku kata 

berikutnya, kecuali suku kata yang tertutup oleh wignyan , cecak dan layar. 

Tulisan Jawa bersifat Silabik atau merupakan suku kata. Sebagai tambahan, di 

dalam aksara Jawa juga dikenal huruf kapital yang dinamakan Aksara Murda. 

Penggunaannya untuk menulis nama gelar, nama diri, nama geografi, dan nama 

lembaga.41 

Hanacaraka atau dikenal dengan nama carakan atau cacarakan adalah 

aksara turunan aksara Brahmi yang digunakan untuk naskah-naskah berbahasa 

Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan bahasa Sasak. Aksara Jawa 

modern adalah modifikasi dari aksara Kawi dan merupakan abugida. Hal ini bisa 

dilihat dengan struktur masing-masing huruf yang paling tidak mewakili dua buah 

huruf (aksara) dalam huruf latin. Sebagai contoh aksara Ha yang mewakili dua 

huruf yakni H dan A, dan merupakan satu suku kata yang utuh bila dibandingkan 

dengan kata "hari". Aksara Na yang mewakili dua huruf, yakni N dan A, dan 

merupakan satu suku kata yang utuh bila dibandingkan dengan kata "nabi". 

Dengan demikian, terdapat penyingkatan cacah huruf dalam suatu penulisan kata 

apabila dibandingkan dengan penulisan aksara Latin. 

Pada bentuknya yang asli, aksara Jawa Hanacaraka ditulis menggantung (di 

bawah garis), seperti aksara Hindi. Namun demikian, pengajaran modern sekarang 

menuliskannya di atas garis. Aksara Jawa Hanacaraka memiliki 20 huruf dasar, 20 

huruf pasangan  yang berfungsi menutup bunyi vokal, 8 huruf "utama" (aksara 
                                                                 
41 Http://www.trullyjogja.com. 2007. Aksara Jawa, Cikal Bakal Sejarah Jawa. Diakses pada 

tanggal 23 Nopember 2008. Hal 1 



 

 
 

murda, ada yang tidak berpasangan), 8 pasangan huruf utama, lima aksara swara 

(huruf vokal depan), lima aksara rekan dan lima pasangannya, beberapa 

sandhangan sebagai pengatur vokal, beberapa huruf khusus, beberapa tanda baca, 

dan beberapa tanda pengatur tata penulisan (pada). 42 

 

1. Sejarah aksara Jawa legenda  

Aksara Jawa Hanacaraka itu berasal dari aksara Brahmi yang asalnya dari 

Hindhustan. Di negeri Hindhustan tersebut terdapat bermacam-macam aksara, 

salah satunya yaitu aksara Pallawa yang berasal dari Indhia bagian selatan. 

Dinamakan aksara Pallawa karena berasal dari salah satu kerajaan yang ada di 

sana yaitu Kerajaan Pallawa. Aksara Pallawa itu digunakan sekitar pada abad ke -4 

Masehi. Di Nusantara terdapat bukti sejarah berupa prasasti Yupa di Kutai, 

Kalimantan Timur, ditulis dengan menggunakan aksara Pallawa. Aksara Pallawa 

ini menjadi ibu dari semua aksara yang ada di Nusantara, antara lain: aksara 

hanacaraka , aksara Rencong (aksara Kaganga), Surat Batak, Aksara Makassar 

dan Aksara Baybayin (aksara di Filipina)43. 

 Profesor J.G. de Casparis dari Belanda, yaitu pakar paleografi atau ahli 

ilmu sejarah aksara, mengutarakan bahwa aksara hanacaraka itu dibagi menjadi 

lima masa utama, yaitu: 

 

                                                                 
42 Http://www.wikipedia.com a . 2009. Hanacaraka Dari Wikipedia Bahasa Indonesia . Diakses 

pada tanggal 12 Februari 2009. Hal 1 
43 Http://www.wikipedia.com b. 2009. Hanacaraka Saka Wikipedia, Ensiklopedia Bebas Ing Basa 

Jawa. Diakses pada tanggal 12 Februari 2009 Hal. 3 



 

 
 

a.  Aksara pallawa 

Aksara Pallawa itu berasal dari India Selatan. Jenis aksara ini mulai 

digunakan sekitar abad ke 4 dan abad ke 5 masehi. Salah satu bukti penggunaan 

jenis aksara ini di Nusantara adalah ditemukannya prasasti Yupa di Kutai, 

Kalimantan Timur. Aksara ini juga digunakan di Pulau Jawa, yaitu di Tatar 

Sundha di Prasasti tarumanegara yang ditulis sekitar pada tahun 450 M. di tanah 

Jawa sendiri, aksara ini digunakan pada Prasasti Tuk Mas dan Prasasti Canggal.  

Aksara Pallawa ini menjadi ibu dari semua aksara yang ada di Nusantara, 

termasuk aksara hanacaraka. Kalau diperhatikan, aksara Pallawa ini bentuknya 

segi empat. Dalam bahasa Inggris, perkara ini disebut sebagai huruf box head atau 

square head-mark . Walaupun aksara Pallawa ini sudah digunakan sejak abad ke-

4, namun bahasa Nusantara asli belum ada yang ditulis dalam aksara ini.  

 

Gambar 2.1 Prasasti Yupa 

 

 



 

 
 

b. Aksara kawi wiwitan 

Perbedaan antara aksara Kawi Wiwitan dengan aksara Pallawa itu terutama 

terdapat pada gayanya. Aksara Pallawa itu dikenal sebagai salah satu aksara 

monumental, yaitu aksara yang digunakan untuk menulis pada batu prasasti. 

Aksara Kawi Wiwitan utamanya digunakan untuk nulis pada rontal, oleh karena 

itu bentuknya menjadi lebih kursif. Aksara ini digunakan antara tahun 750 M 

sampai 925 M.  

Prasasti-prasasti yang ditulis dengan menggunakan aksara ini jumlahnya 

sangatlah banyak, kurang lebih 1/3 dari semua prasasti yang ditemukan di Pulau 

jawa. Misalnya pada Prasasti Plumpang (di daerah Salatiga) yang kurang lebih 

ditulis pada tahun 750 M. Prasasti ini masih ditulis dengan bahasa Sansekerta.  

 

c. Aksara kawi pungkasan 

Kira-kira setelah tahun 925, pusat kekuasaan di pulau Jawa berada di daerah 

jawa timur. Pengalihan kekuasaan ini juga berpengaruh pada jenis aksara yang 

digunakan. Masa penggunaan aksara Kawi Pungkasan ini kira-kira mulai tahun 

925 M sampai 1250 M. Sebenarnya aksara Kawi Pungkasan ini tidak terlalu 

banyak perbedaannya dengan aksara Kawi Wiwitan, namun gayanya saja yang 

menjadi agak beda. 

Di sisi lain, gaya aksara yang digunakan di Jawa Timur sebelum tahun 925 

M juga sudah berbeda dengan gaya aksara yang digunakan di Jawa tengah. Jadi 

perbedaan ini tidak hanya perbedaan dalam waktu saja, namun juga pada 



 

 
 

perbedaan tempatnya. Pada masa itu bisa dibedakan empat gaya aksara yang 

berbeda-beda, yaitu; 1) Aksara Kawi Jawa Wetanan pada tahun 910-950 M; 2) 

Aksara Kawi Jawa Wetanan pada jaman Prabu Airlangga pada tahun 1019-1042 

M; 3) Aksara Kawi Jawa Wetanan Kedhiri kurang lebih pada tahun 1100-1200 M; 

4) Aksara Tegak (quadrate script) masih berada di masa kerajaan Kedhiri pada 

tahun 1050-1220 M 

 

d. Aksara Majapahit 

Dalam sejarah Nusantara pada masa antara tahun 1250-1450 M, ditandai 

dengan dominasi Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Aksara Majapahit ini juga 

menunjukkan adanya pengaruh dari gaya penulisan di rontal dan bentuknya sudah 

lebih indah dengan gaya semi kaligrafis. Contoh utama gaya penulisan ini adalah 

terdapat pada Prasasti Singhasari yang diperkirakan pada tahun 1351 M. gaya 

penulisan aksara gaya Majapahit ini sudah mendekati gaya modern.  

 

Gambar 2.2 Prasasti Singhasari 



 

 
 

e. Aksara pasca Majapahit  

Setelah naman Majapahit yang menurut sejarah kira-kira mulai tahun 1479 

sampai akhir abad 16 atau awal abad 17 M, merupakan masa kelam sejarah aksara 

Jawa. Karena setelah itu sampai awal abad ke-17 M, hampir tidak ditemukan 

bukti penulisan penggunaan aksara jawa, tiba-tiba bentuk aksara Jawa menjadi 

bentuk yang modern.  

Walaupun demikian, juga ditemukan prasasti yang dianggap menjadi 

“missing link ” antara aksara Hanacaraka dari jaman Jawa kuna dan aksara Budha 

yang sampai sekarang masih digunakan di tanah Jawa, terutama di sekitar Gunung 

Merapi dan Gunung Merbabu sampai abad ke-18. Prasasti ini dinamakan dengan 

Prasasti Ngadoman yang ditemukan di daerah Salatiga. Namun, contoh aksara  

Budha yang paling tua digunakan berasal dari Jawa barat dan ditemukan dalam 

naskah-naskah yang menceritakan Kakawin Arjunawiwaha dan Kunjarak arna . 

 

Gambar 2.3 Prasasti Ngadoman  

 

 



 

 
 

 

f. Munculnya aksara hanacaraka baru  

Setelah jaman Majapahit, muncul jaman Islam dan juga Jaman Kolonialisme 

Barat di tanah Jawa. Dijaman ini muncul naskah-naskah manuskrip yang pertama 

yang sudah menggunakan aksara Hanacaraka baru. Naskah-naskah ini tidak hanya 

ditulis di daun palem (rontal atau nipah) lagi, namun juga di kerta dan berwujud 

buku atau codex (“kondheks”). Naskah-naskah ini ditemukan di daerah pesisir 

utara Jawa dan dibawa ke Eropa pada abad ke 16 atau 17.  

 

Gambar 2.4 Naskah Aksara Jawa 

Bentuk dari aksara Hanacaraka baru ini sudah berbeda dengan aksara 

sebelumnya seperti aksara Majapahit. Perbedaan utama itu dinamakan serif 

tambahan di aksara Hanacaraka batu.  

Aksara-aksara Hanacaraka awal ini bentuknya mirip semua mulai dari 

Banten sebelah barat sampai Bali. Namun, akhirnya beberapa daerah tidak 

menggunakan aksara hanacaraka dan pindhah menggunakan pegon dan aksara 



 

hanacaraka gaya Durakarta yang menjadi baku. Namun dari semua aksara itu, 

aksara Bali yang bentuknya tetap sama sampai abad ke-20.  

Aksara Pallawa ini digunakan di Nus antara dari abad ke -4 sampai kurang 

lebih abad ke-8. Lalu aksara Kawi Wiwitan digunakan dari abad ke -8 samapai 

abad ke -10, terutama di Jawa Tengah44.  

 

2. Huruf dasar aksara Jawa legenda  

Pada huruf Aksara Jawa hanacara terdapat 20 huruf dasar (aksara nglegena ) 

yang biasa diurutkan menjadi sebuah cerita pendek, yaitu: “Hana caraka” tegese 

“Ana utusan” (hana caraka artinya ada utusan). “Data sawala” tegese “Padha 

garejegan ” (data sawala artinya saling bertengkar). “Padha jayanya ” tegese 

“Padha digjayane” (padha jayanya artinya sama-sama kuat). “Maga bathanga ” 

tegese “Padha dadi bathang” (maga bathanga artinya sama-sama mati) 45. 

Hana caraka 

 

Data sawala 

                                                                 
44 Ibid. Hal 3-5 
45 Ibid. Hal. 2 



 

 

Padha jayanya 

 

 

Maga bathanga 

Gambar 2.5 Cerita Hanacaraka 

Berikut adalah aksara Jawa Legenda (aksara  nglegena ) 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Huruf Dasar Aksara Jawa 

Untuk aksara jawa, ada banyak penafsiran yang mungkin didalamnya 

memang saling terkait atau dikait-kaitkan dengan kehidupan yang berjalan pada 

jaman itu. Semua perilaku, perjalanan, ataupun tatanan tingkah laku bisa dikaitkan 

didalam aksara jawa ini. Seper ti tafsiran dari Pakubuwono IX, Raja Kasunanan 

Surakarta.  

a. Ha-Na-Ca-Ra-Ka berarti ada ” utusan ” yakni utusan hidup, berupa nafas 

yang berkewajiban menyatukan jiwa dengan jasad manusia. Maksudnya ada 

yang mempercayakan, ada yang dipercaya dan ada yang dipercaya untuk 



 

 
 

bekerja. Ketiga unsur itu adalah Tuhan, manusia dan kewajiban manusia ( 

sebagai ciptaan ).  

b.  Da-Ta-Sa-Wa-La berarti manusia setelah diciptakan sampai dengan data ” 

saatnya ( dipanggil ) ” tidak boleh sawala ” mengelak ” manusia ( dengan 

segala atributnya ) harus bersedia melaksanakan, menerima dan menjalankan 

kehendak Tuhan.  

c. Pa-Dha-Ja-Ya-Nya berarti menyatunya zat pemberi hidup ( Khalik ) dengan 

yang diberi hidup ( makhluk ). Maksdunya padha ” sama ” atau sesuai, 

jumbuh, cocok ” tunggal batin yang tercermin dalam perbuatan berdasarkan 

keluhuran dan keutamaan. Jaya itu ” menang, unggul ” sungguh-sungguh dan 

bukan menang-menangan ” sekedar menang ” atau menang tidak sportif.  

d.  Ma-Ga-Ba-Tha-Nga berarti menerima segala yang diperintahkan dan yang 

dilarang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maksudnya manusia harus pasrah, 

sumarah pada garis kodrat, meskipun manusia diberi hak untuk mewiradat, 

berusaha untuk menanggulanginya.  

Ada pengartian huruf lagi dari hanacaraka, yaitu: 

a. Ha Hana hurip wening suci – adanya hidup adalah kehendak dari yang Maha 

Suci  

b.  Na Nur candra, gaib candra, warsitaning candara – pengharapan manusia 

hanya selalu ke sinar Illahi  

c. Ca Cipta wening, cipta mandulu, cipta dadi –  arah dan tujuan pada Yang 

Maha Tunggal  



 

 
 

d.  Ra Rasaingsun handulusih – rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani  

e. Ka Karsaningsun memayuhayuning bawana – hasrat diarahkan untuk 

kesaje teraan alam  

f. Da Dumadining dzat kang tanpa winangenan – menerima hidup apa adanya  

g.  Ta Tatas, tutus, titis, titi lan wibawa – mendasar, totalitas, satu visi, ketelitian 

dalam memandang hidup  

h.  Sa Sifat ingsun handulu sifatullah – membentuk kasih sayang seperti kasih 

Tuhan  

i. Wa Wujud hana tan kena kinira – ilmu manusia hanya terbatas namun 

implikasinya bisa tanpa batas  

j. La Lir handaya paseban jati – mengalirkan hidup semata pada tuntunan Illahi  

k.  Pa Papan kang tanpa kiblat –  Hakekat Allah yang ada disegala arah  

l. Dha Dhuwur wekasane endek wiwitane – Untuk bisa diatas tentu dimulai dari 

dasar  

m. Ja Jumbuhing kawula lan Gusti – Selalu berusaha menyatu memahami 

kehendak-Nya  

n.  Ya Yakin marang samubarang tumindak kang dumadi – yakin atas 

titah/kodrat Illahi  

o.  Nya Nyata tanpa mata, ngerti tanpa diuruki – memahami kodrat kehidupan  

p.  Ma Madep mantep manembah mring Ilahi – yakin/mantap dalam menyembah 

Ilahi  



 

 
 

q.  Ga Guru sejati sing muruki –  belajar pada guru nurani  

r. Ba Bayu sejati kang andalani –  menyelaraskan diri pada gerak alam  

s. Tha Tukul saka niat – sesuatu harus dimulai dan tumbuh dari niatan  

t. Nga Ngracut busananing manungso – melepaskan egoisme pribadi manusia 46 

 

3. Huruf pasangan 

Pasangan dipakai untuk menekan 62ocal konsonan di depannya. Sebagai 

contoh, untuk menuliskan mangan sega akan diperlukan pasangan  untuk “se” 

agar “n” pada mangan  tidak bersuara. Tanpa pasangan “s” tulisan akan terbaca 

manganasega. Tatacara penulisan Jawa Hanacaraka tidak mengenal spasi, 

sehingga penggunaan pasangan dapat memperjelas kluster kata.47 

Berikut ini adalah daftar pasangan: 

PASANGAN AKSARA JAWA 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Pasangan Aksara Jawa 

                                                                 
46 IMD Yanuarta. 2008. Pembelajaran Lewat Aksara. Diakses dari 

Http://www.yanuar.kutakurik.com pada tanggal 23 Nopember 2008. Hal. 2-3 
47 Opcit.                    b. 2009. Hal 2  



 

4. Huruf utama (aksara murda ) 

Aksara Murda dalam penggunaan Bahasa Jawa sekarang bisa disamakan 

dengan huruf 63apital dalam aksara Latin atau digunakan untuk menulis nama -

nama yang dihormati. Aksara Murda juga disebut sebagai Aksara Mahaprana, 

sebenarnya aksara ini bunyinya berbeda pada umumnya, karena pada awalnya 

digunakan sebagai piridan dalam Bahasa Sansekerta. Namun dalam Bahasa Jawa 

pada umumnya, pengucapannya dianggap sama saja , hanya gunanya saja yang 

menjadi beda. Di bawah ini bisa di lihat kalau tidak semua aksara mempunyai 

aksara dan pasangan. Selain itu aksara sa ada dua jenisnya. Tulisan sa- merujuk 

atau digunakan pada aksara yang dinamakan sa kembang . 

AKSARA MURDA DAN PASANGANNYA 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3 Aksara Murda dan Pasangannya 

5. Huruf vokal depan (aksara swara ) 

Aksara Swara adalah aksara yang melambangkan huruf vokal bebas. Dalam 

Hanacaraka, aksara ini yaitu a, i, u, e, dan o . Lalu re (dinamakan pa cerek ) dan le 

(dinamakan nga lelet) juga dinamakan aksara swara. Alasannya karena dalam 



 

Bahasa Sansekerta “re” dan “le” yang ditulis x dan X, dianggap sebagai Aksara 

Swara. Oleh karena itu tidak ada Aksara Swara yang  melambangkan “pepet” 

karena  dalam Bahasa Sansekerta tidak ada “pepet” 48. 

AKSARA SWARA 

 

 

Tabel 2.4 Aksara Swara  

Contoh penggunaan Aksara Swara  

 
Tabel 2.5 Contoh Penggunaan Aksara Swara 

 

 

                                                                 
48 Http://www.wikipedia.com a . Opcit. Hal. 10 



 

6. Huruf tambahan (aksara rekan) 

Aksara Rekan adalah aksara -aksara hanacarakan yang ditambahi tnda 

“dhiakritik ” berupa “cecak ” tiga buah. Hal ini dimaksudkan untuk melambangkan 

fonem-fonem bahasa serapan dari mancanegara, terutama Bahasa Arab. Oleh 

karena itu dinamakan Aksara Rekan. Aksara Rekan ini wujudnya tidak beda 

dengan aksara biasa, namun ada tanda “sandangan cecak” tiga buah. Kalau tidak 

mengerti pengucapannya, Aksara Rekan ini bisa diucapkan menurut pengucapan 

Jawanya49. 

 

AKSARA REKAN DAN PASANGANNYA 

 

 

 

K+ F+ G+ P+ J+ $+ S+ 
kha  dza  gha fa za sya  sha 

 

Tabel 2.6 Daftar Aksara Rekan dan Pasangannya 

 

 

 
                                                                 
49 Http://www.wikip edia.com b.  Ibid. Hal. 11 



 

7. Sandhangan  

a. Sandangan swara  

“Sandhangan  swara” adalah 66ambing huruf yang berfungsi untuk merubah 

fonem dasar “a” dalam Aksara Jawa Nglegena menjadi swara lainnya. Adapun 

macam dari “sandhangan swara” ini adalah 

¯ wulu berfungsi untuk merubah fonem dasar menjadi fonim “i”  

¯ suku berfungsi untuk merubah fonem dasar menjadi fonim “u”  

¯ pepet berfungsi untuk merubah fonem dasar menjadi fonim “e” 

¯ taling berfungsi untuk merubah fonem dasar menjadi fonim “é”  

¯ taling tarung berfungsi untuk merubah fonem dasar menjadi fonim “o” 

SANDHANGAN SWARA 

 

 

Tabel 2.7 Daftar Sandhangan Swara 

b.  Sandhangan panyigeging wanda 

Sandhangan Panyigeging Wanda yaitu sandhangan  yang berfungsi untuk 

menambah huruf konsonan tertentu setelah fonem dasar “a” dalam Aksara Jawa 

Nglegana. Macamnya antara lain: 



 

 
 

¯ Layar yaitu sandhangan yang berfungsi untuk memberikan fonem “r” pada 

Aksara Jawa Nglegana.  

¯ Wignyan yaitu sandhangan  yang berfungsi untuk memberikan fonem “h” 

pada Aksara Jawa Nglegana. 

¯ Cecak yaitu sandhangan yang berfungsi untuk memberikan fonem “ng” pada 

Aksara Jawa Nglegana.  

¯ Paten atau pangkon yaitu berfungsi untuk “mateni” atau menghilangkan 

fonem “a”. jadi yang tertinggal adalah konsonannya saja. 

SANDHANGAN PANYIGEGING WANDA 
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layar wignyan cecak pangkon 

 

Tabel 2.8 Daftar Sandhangan Panyigeging Wanda 

 

c. Sandhangan wyanjana 

Sandhangan Wyanjana ada tiga macam, yaitu cakra, keret, dan pengkal. 

¯ Cakra yaitu berfungsi untuk memberi “seselan” atau sisipan “ra” pada Aksara 

Jawa Nglegana.  



 

¯  Keret yaitu berfungsi untuk memberi “seselan” atau sisipan “re” pada Aksara 

Jawa Nglegana. 

¯ Pengkal yaitu berfungsi untuk memberi “seselan” atau sisipan “ya” pada 

Aksara Jawa Nglegana. 

 

SANDHANGAN WYANJANA 

 

` ~ - 
cakra keret pengkal 

 

Tabel 2.9 Daftar Sandhangan Wyanjana 

 

8. Angka 

ANGKA  JAWA 

 

 

 

Tabel 2.10 Daftar Angka Dalam Aksara Jawa 

 



 

 
 

C. Motivasi 

1. Pengertian motivasi 

Istilah motif kita temui dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya di 

dunia tekstil terdapat kata motif yang berarti gambar, pola, dan sebagainya. Dalam 

dunia kriminal kita kenal dengan motif pembunuhan , motif perampokan, dll yang 

artinya adalah latar belakang. Dari dua pendekatan pengertian motif di atas, dapat 

kita ambil persamaan bahwa keduanya menyatakan suatu kehendak yang 

melatarbelakangi perbuatan. Motivasi yang akan kita bahas, erat kaitannya dengan 

perbuatan atau perilaku manusia yang pengertiannya dirumuskan sebagai berikut. 

Motif berasal dari Bahasa Inggris motive berasal dari kata motivation yang 

berarti gerak atau sesuatu yang bergerak. Motif adalah keadaan di dalam pribadi 

orang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas. Motivasi ialah penggerak 

tingkah laku kearah suatu tujuan dengan didasari adanya suatu kebutuhan.50 

Setiap perbuatan, termasuk perbuatan belajar, didorong oleh sesuatu atau 

beberapa motif. Motif atau biasa disebut sebagai dorongan atau kebutuhan 

merupakan sesuatu tenaga yang berada pada diri individu atau siswa yang 

mendorongnya untuk berbuat mencapai suatu tujuan. 51 

Motivasi adalah kekuatan tersembunyi di dalam diri seseorang, yang 

mendorong seseorang tersebut untuk berkelakuan dan bertindak dengan cara yang 

khas. Kadang kekuatan itu berpangkal pada naluri, kadang pula berpangkal pada 

                                                                 
50 Opcit. Tabrani Rusyan, Atang Kusdinar, dan Zainal Arifin. Hal. 98 -99 
51 R. Ibrahim; Nana Syaodih S. 2003. Perencanaan Pengajaran. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 

Hal. 27 -28 



 

 
 

suatu keputusan rasional, tetapi lebih sering lagi halitu merupakan perpaduan dari 

kedua proses tersebut. 52  

Surjono Trimo memberikan pengertian motivasi adalah merupakan sesuatu 

kekuatan penggerak dalam perilaku individu baik yang akan menentukan arah 

maupun daya tahan (peristence) tiap perilaku manusia yang di dalamnya 

terkandung pula unsur -unsur emosional insan yang bersangkutan. 53 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa motivasi secara etimologi adalah 

dorongan atau daya penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan 

suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedang secara terminologi, Menurut Frederik J. MC. Donald, mot ivasi 

adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan perasaan dan 

reaksi untuk mencapai tujuan54 

Mc Donald memberikan sebuah definisi tentang motivasi sebagai suatu 

perubahan tenaga didalam pribadi seseorang yang ditandai oleh dorongan efektif 

dan reaksi-reaksi dalam usaha mencapai tujuan. Definisi ini berisi 3 hal yaitu : 

a. Motivasi dimulai dengan suatu perubahan tenaga dalam diri seseorang. 

Perubahan-perubahan dalam motivasi timbul dari perubahan-perubahan 

tertentu dalam sistem neurofisiologis dalam organisme manusia. Misalnya 

adanya perubahan dalam sistem pencernaan akan menimbulkan motif lapar. 

Akan tetapi ada juga perubahan energi yang tidak diketahui. 
                                                                 
52 Ivor K. Davies. 1991. Pengelolaan Belajar . Jakarta: CV. Rajawali. Hal. 214 
53 Tabrani Rusyan dkk. Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajer .Rosda Karya.Bandung1989 

Hal 98.  
54 Tabrani Rusyan dkk, Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar. Rosda Karya. 

Bandung.1989. hal 100. 



 

 
 

b.  Motovasi itu ditandai oleh timbulnya perasaan (affective arousal). Mula-mula 

merupakan ketegangan psikologis, lalu merupakan suasana emosi. Suasana 

emosi ini menimbulkan kelakuan yang bermotif. Perubahan ini mungkin 

disadari, mungkin juga tidak. Kita dapat mengamatinya pada perbuatan. 

Misalnya si A terlibat dalam suatu diskusi. Karena dia merasa tertarik pada 

masalah yang akan dibicarakan, dia akan berbicara dengan kata -kata dan 

suara yang lancar dan cepat.  

c. Motovasi ditandai oleh reaksi-reaksi mencapai tujuan. Pribadi yang 

bermotivasi mengadakan respons -respons yang tertuju ke arah suatu tujuan. 

Respons -respons yang itu berfungsi mengurangi ketegangan yang disebabkan 

oleh perubahan energi dalam dirinya. Setiap respons merupakan suatu 

langkah ke arah pencapaian tujuan. Misalnya si A ingin mendapat hadiah, 

maka ia akan belajar, mengikuti ceramah, bertanya, membaca buku, dan 

sebagainya 55. 

Menurut kebanyakan definisi, motivasi mengandung  3 komponen yaitu : 

a. Menggerakkan berarti menimbulkan kekuatan pada individu.  

b.  Motivasi juga mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku. 

c. Untuk menjaga dan menopang tingkah laku, lingkunagn sekitar harus 

menguatkan intensitas dan arah dorongan dan kekuatan-kekuatan individu.  56  

                                                                 
55 Oemar Hamalik. 2004. Psikologi Belajar dan Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Hal. 

174 
56 Ngalim Purwanto. 1990. Psikologi Pendidikan  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 72 



 

 
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa motivasi dapat 

dipandang sebagai fungsi, proses dan tujuan. Motivasi dipandang sebagai tujuan 

berarti motivasi berfungsi sebagai daya penggerak dari dalam individu untuk 

melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan. Motivasi sebagai proses, 

berarti motivasi dapat dirangsang oleh faktor luar untuk menimbulkan motivasi 

dalam diri seseorang. Maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak dalam diri siswa yang melalui proses rangsangan belajar sehingga 

mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi dipandang sebagai tujuan berarti 

motivasi merupakan sasaran stimulus yang akan dicapai. Jika seseorang 

mempunyai keinginan untuk belajar sesuatu hal, maka dia akan termotivasi untuk 

mencapainya. 

 

2. Macam-macam motivasi 

Para ahli psikologi berusaha menggolongkan motivasi yang ada dalam diri 

manusia atau suatu organisme kedalam beberapa golongan. Wuryani Djiwandono 

membagi motivasi menjadi dua bagian yaitu: Motivasi Intrinsik dan motivasi 

Ekstrinsik57. Oemar Hamalik mengemukaka n bahwa motivasi intrinsik adalah 

motif-motif yang yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari 

luar, karena dalam setiap diri seseorang sudah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau tenaga pendingin 

yang berasal dari luar diri siswa. 58 

                                                                 
57 Sri Esti Wuryani Djiwandono. Psikologi Pendidikan. Grasindo.Jakarta.2002. hal 356. 
58 Oemar  Hamalik. Proses Belajar Mengajar. Bumi Aksara. Jakarta.2001. hal 162. 



 

 
 

Berdasarkan definisi diatas, dapat diketahui bahwa motivasi ekstrinsik pada 

hakekatnya adalah dorongan yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi 

ekstrinsik yang positif seperti ganjaran, pujian, hadiah dan sebagainya yang dapat 

merangsang siswa untuk giat belajar. 

 

3. Tujuan motivasi dalam KBM 

Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu para siswa agar 

timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan prestasi belajarnya sehingga 

tercapai tujuan guruan sesuai yang diharapkan dan ditetapkan didalam kurikulum. 

Dalam garis besarnya, motivasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut: 

a. Motivasi menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan belajar siswa. 

Belajar tanpa adanya motivasi, sangatlah sulit untuk berhasil. 

b.  Pengajaran yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pengajaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif dan minat yang ada pada 

siswa. Pengajaran yang demikian sesuai dengan tuntutan demokrasi dalam 

guruan. 

c. Pengajaran yang bermotivasi menurut kreatifitas dan imajinitas pada guru 

untuk berusaha secara sungguh-sungguh mencari cara-cara yang relevan dan 

serasi guna membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Guru 

harus senantiasa berusaha agar siswa akhirnya memiliki motivasi yang baik 

dalam belajar. 



 

 
 

d.  Berhasil atau gagalnya membangkitkan dan menggunakan motivasi dalam 

pengajaran erat kaitannya dengan pengaturan disiplin kelas. Kegagalan dalam 

hal ini mengakibatkan timbulnya masalah disiplin di dalam kelas.  

e. Asa motivasi menjadi salah satu bangunan yang integral dari pada asas-asas 

mengajar. Penggunaan motivasi dalam mengajar bukan saja melengkapi 

prosedur mengajar, melainkan juga menjadi faktor yang menentukan 

pengajaran yang efektif.59 

 

4. Faktor-faktor yang mempengauhi motivasi 

a.  Faktor instrinsik 

Faktor instrinsik adalah faktor-motivasi yang tercakup dalam situasi belajar 

yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa sendiri. Motivasi ini 

sering disebut motivasi murni atau motivasi yang sebenarnya, yang timbul dari 

dalam diri peserta didik misalnya keinginan untuk mendapat ketrampilan tertentu, 

memperoleh informasi dan pemahaman, mengembangkan sikap untuk berhasil, 

menikmati kehidupan secara sadar memberikan sumbangan kepada kelompok, 

keinginan untuk diterima oleh orang lain.  

 
b.  Faktor ekstrinsik 

Faktor ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari 

luar situasi belajar, seperti: angka, ijazah, tingkatan, hadiah, medali, pertentangan 

dan persaingan; yang bersifat negatif ialah ejekan (ridicule ) dan hukuman. 

                                                                 
59 Opcit. Tabrani Rusyan, Atang Kusdinar, dan Zainal Arifin. Hal. 127 



 

 
 

Motivasi ekstrinsik tetap diperlukan di sekolah, sebab pembelajaran di sekolah 

tidak semuanya menarik minat, atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada 

kemungkinan peserta didik belum menyadari pentingnya bahan pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Dalam keadaan ini peserta didik bersangkutan perlu 

dimotivasi agar belajar. Guru berupaya membangkitkan motivasi belajar peserta 

didik sesuai dengan keadaan peserta didik itu sendiri. 60 

 

D. Media Pembelajaran  

1. Pengertian media 

Secara harfiah, kata media berasal dari bahasa latin medium yang memiliki 

arti “perantara” atau “pengantar”. Menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi 

Guruan (Association for Education and Communication technology/AECT) 

mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, 

didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrument yang dipergunakan dengan 

baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektifitas program 

instruksional.61 

Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen 

dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu 

                                                                 
60 Oemar Hamalik. 2004. Psikologi Belajar dan Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Hal. 

112 
61 Opcit. M. Basyirudin Usman; Asnawir. Hal. 11 



 

 
 

Briggs (1970) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar.62 

E. De Corte mengartikan media pengajaran sebagai suatu sarana non 

personal (bukan manusia) yang digunakan atau disediakan oleh tenaga pengajar, 

yang memegang peranan dalam proses belajar mengajar, untuk mencapai tujuan 

instruksional.63 

Media pengajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong proses belajar 

mengajar. 64 

Dari berbagai definisi dari media diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

media adalah segala sesuatu dalam lingkungan siswa dan merupakan non personal 

(bukan manusia) yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi 

pelajaran sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan siswa dalam proses belajar mengajar.  

 

2. Urgensi penggunaan media 

Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi 

tersendiri di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan 

                                                                 
62 Arif S. Sadiman. 2003. Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya. 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 6 
63 Opcit. W.S. Winkel  SJ. Hal 187 
64 Opcit.  R. Ibrahim; Nana Syaodih S. 2003. Hal. 112 



 

 
 

pengertian. 65 Ketika proses belajar mengajar tersebut terjadi, tentu saja tidak dapat 

berjalan selancar apa yang diharapkan oleh guru. Sering kali timbul 

penyimpangan-penyimpangan ataupun gangguan-gangguan, sehingga kegiatan 

belajar mengajar tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersebut salah 

satunya disebabkan oleh kurangnya minat, gairah dan motivasi siswa untuk 

menerima materi ajar yang disampaikan oleh guru.  

Sebagai usaha dalam rangka mengatasi masalah tersebut, maka sangatlah 

dipandang perlu seorang guru menggunakan media dalam proses pembelajaran 

yang dilakukannya. Karena fungsi dari media pembelajaran tersebut adalah 

sebagai daya tarik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih 

menarik, siswa lebih bergairah dan termotivasi dalam menjalani proses 

pembelajaran, serta materi yang disampaikan pun dapat diserap oleh siswa dengan 

baik.  

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar mempunyai nilai-nilai 

praktis sebagai berikut: 

a. Media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

siswa. Pengalaman masing-masing individu yang beragam karena kehidupan 

keluarga dan masyarakat sangat menentukan macam pengalaman yang 

dimiliki oleh siswa. Siswa satu dengan siswa lain tentu 

mengalami/mempunyai pengalaman yang berbeda.  

b.  Media dapat mengatasi ruang kelas. Banyak hal yang sukar untuk dialami 

secara langsung oleh siswa di dalam kelas, seperti: objek yang terlalu besar 
                                                                 
65 Loc Cit. M. Basyirudin Usman; Asnawir. Hal. 13 



 

 
 

atau terlalu kecil, gerakan-gerakan yang diamati terlalu cepat atau terlalu 

lambat. Maka dengan melalui media akan dapat diatasi kesukaran-kesukaran 

tersebut. 

c. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan 

lingkungan. Gejal fisik dan sosial dapat diajak berkomunikasi dengannya. 

d.  Media menghasilkan keseragaman pengamatan. Pengamatan yang dilakukan 

siswa dapat secara bersama-sama diarahkan kepada hal-hal yang dianggap 

penting atau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  

e. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit dan realistis. 

Penggunaan media seperti gambar, film model, grafik dan lainnya dapat 

memberikan konsep dasar yang benar.  

f. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Dengan 

menggunakan media, pengetahuan anak semakin luas, persepsi semakin 

tajam, dan konsep-konsep dengan sendirinya semakin lengkap, sehingga 

keinginan dan minat baru untuk belajar akan timbul. 

g.  Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. 

Pemasangan gambar di papan buletin, pemutaran film dan mendengarkan 

program audio dapat menimbulkan rangsangan tertentu ke arah keinginan 

untuk belajar. 

h.  Media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang konkrit 

sampai kepada yang abstrak. Sebuah film tentang suatu benda atau kejadian 



 

 
 

yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh siswa, akan dapat memberikan 

gambaran yang konkrit tentang wujud, ukuran, dan lokasi66.  

 

3. Kriteria pemilihan media 

Ada beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses 

pembelajaran. Pertama, media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau 

diagram, poster, kartun, komik dan lain-lain. Media grafis sering juga disebut 

dengan media dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan 

lebar. Kedua, media tiga dimensi yaitu media dalam bentuk model seperti model 

padat (solid models), model penampang, model susun, model kerja, dan lain-lain. 

Ketiga , media proyeksi seperti slide, film strips, penggunaan OHP, dan lain-lain. 

Keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Penggunaan 

media diatas tidak dilihat dari kecanggihan media, tetapi yang lebih penting 

adalah fungsi dari media pembelajaran yang digunakan67. 

Agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam 

mewujutkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, diperlukan dukungan dari 

media pembelajaran. Namun dalam memilih media pembelajaran, tidaklah 

semudah membalikkan telapak tangan. Memilih media yang terbaik  untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan pembelajaran bukan merupakan pekerjaan yang 

mudah.  

                                                                 
66 Ibid. M. Basyirudin Usman; Asnawir. Hal. 14 
67 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai. 1991. Media Pengajaran. Bandung: CV. Sinar Baru Hal. 3-4 



 

 
 

Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai sarana 

untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Media memiliki jenis yang 

bermacam-macam dan kegunaan yang bermacam-macam pula. Oleh karena itu 

seorang guru perlu memilih media yang tepat sehingga media tersebut dapat 

digunakan dengan efektif dan efisien.  

Dalam memilih media, yang harus diperhatikan oleh seorang guru antara 

lain: media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan 

keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan karakteristik dari 

media, ketepatgunaan dari media, kondisi siswa, ketersediaan barang, biaya, dan 

waktu yang diperlukan untuk mendapatkannya.  

Dalam memilih media untuk kepentingan pembelajaran sebaiknya 

memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Ketepatan dengan tujuan pengajaran . Artinya, media pembelajaran dipilih 

atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan 

instruksional yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, sintesis lebih 

memungkinkan digunakannya media pembelajaran.  

b.  Dukungan terhadap isi bahan pembelajaran . Artinya, bahan pembelajaran 

yang sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangan memerlukan 

bantuan media aga r lebih mudah dipahami siswa. 

c. Kemudahan memperoleh media . Artinya, media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. 



 

 
 

Media grafis umumnya dapat dibuat guru tanpa biaya yang mahal, disamping 

sederhana dan praktis penggunaannya.  

d.  Keterampilan guru dalam menggunakannya . Apa pun jenis media yang 

diperlukan, syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses 

pembelajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, 

tetapi dampak dari penggunaan media oleh guru pada saat terjadinya interaksi 

belajar siswa dengan lingkungannya. Adanya komputer, OHP, Proyektor film 

dan alat-alat canggih lainnya, tidak mempunyai arti apa-apa bila guru tidak 

dapat menggunakannya dalam pembelajaran untuk mempertinggi kualitas 

pembelajaran.  

e. Tersedianya waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pembelajaran berlangsung. 

f. Sesuai dengan taraf berfikir siswa . Memilih media untuk pendidikan dan 

pembelajaran harus sesuai dengan taraf berfikir siswa, sehingga makna yang 

terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh siswa. Menyajikan grafik yang 

berisi data dan angka atau proporsi dalam bentuk persen bagi siswa SD kelas-

kelas rendah tidak ada manfaatnya. Mungkin lebih tepat dalam bentuk 

gambar atau poster. Demikian juga diagram yang menjelaskan alur hubungan 

suatu konsep atau prinsip hanya bisa dilakukan bagi siswa yang telah 

memiliki kemampuan berfikir tinggi68. 

Dengan kriteria pemilihan media diatas, guru diharapkan dapat lebih mudah 

memilih media mana yang akan digunakan dalam pembelajaran guna 
                                                                 
68 Ibid. Nana Sudjana dan Ahmad Rivai. Hal. 3-4 



 

 
 

mempermudah tugas-tugas guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

Kehadiran media pembelajaran jangan terlalu dipaksakan bila hal tersebut dapat 

mempersulit tugas guru sebagai pengajar, tapi harus sebaliknya, yakni dapat 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

 

4. Fungsi media pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran adalah sebagai salah satu usaha guru untuk 

membuat pengajaran lebih konkret, memperjelas, membuat konsep yang 

kompleks menjadi lebih sederhana, dan membuat siswa lebih termotivasi dalam 

menjalani kegiatan pembelajaran. Sehingga secara tidak langsung, penggunaan 

media pembelajaran dapat membantu meningkatkan pemahaman dan daya serap 

siswa terhadap materi pelajaran yang dipelajari. Diantara fungsi-fungsi dari 

penggunaan media pembelajaran antara lain adalah: 

a. Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan membantu memudahkan 

mengajar bagi guru. 

b.  Memberikan pengalaman lebih nyata (yang abstrak dapat menjadi lebih 

konkrit) 

c. Menarik perhatian siswa lebih besar (kegiatan pembelajaran dapat berjalan 

lebih menyenangkan dan tidak membosankan). 

d.  Semua indra siswa dapat diaktifkan.  



 

 
 

e. Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar.69 

Beberapa manfaat media pembelajaran menurut Nana Sudjana dan Ahmad 

Rifai adalah: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b.  Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pembelajaran lebih baik. 

c. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan 

guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam 

pelajaran. 

d.  Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti pengamatan, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain -lain70. 

Encyclopedia of Education Research merinci manfaat media pembelajaran 

sebagai berikut: 

a. Meletakkan dasar-dasar yang konkrit untuk berfikir, oleh karena itu 

mengurangi verbalisme. 

b.  Memperbesar perhatian siswa.  
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c. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar siswa, oleh 

karena itu membuat pelajaran lebih mantap.  

d.  Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha 

sendiri di kalangan siswa. 

e. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama melalui 

gambar hidup.  

f. Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa siswa. 

g.  Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain dan 

membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar 71. 

Dari beberapa uraian tentang manfaat media pembelajaran di atas, dapat 

diambil kesimpulan beberapa manfaat dari penggunaan media pembelajaran di 

dalam proses belajar mengajar sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar 

siswa.  

b.  Media pembelajaran daapt meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

c. Media pembelajaran da pat mengatasi keterbatasn indera, ruang dan waktu: 
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¯ Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang 

kelas dapat diganti dengan gambar, foto, slide, dan lain-lain.  

¯ Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak dapat dilihan dengan indera 

dapat disajikan dengan mantuan mikroskop, film, gambar, dn lain-lain.  

¯ Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan 

tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, dll.  

¯ Objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan 

secara konkret melalui film, gambar, slide, dan lain -lain.  

¯ Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan 

dengan media seperti komputer, film, video, dan lain-lain.  

¯ Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses yang 

dalam kenyataan memakan waktu lama seperti proses kepompong  dapat 

disajikan menjadi lebih singkat dengan menggunakan film, gambar, slide, dan 

lain-lain.  

d.  Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya 

misalnya melalui karyawisata, kunjungan-kunjungan ke museum, kebun 

binatang, dan lain-lain72. 
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5. Klasifikasi media pembelajaran  

Aneka ragam media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-

ciri tertentu. Brets membuat klasifikasi berdasarkan adanya tiga ciri, yaitu: suara 

(audio), bentuk (visual) dan gerak (motion). Atas dasar ini, Brets mengemukakan 

beberapa kelompok media sebagai berikut: 

a. Media audio-motion-visual, yakni media yang mempunyai suara, gerakan dan 

bentuk objektif dapat dilihat. Media semacam ini paling lengkap. Jenis media 

yang termasuk kelompok ini adalah televise, video, dan film bergerak.  

b.  Media audio -still-visual, yakni media yang mempunyai suara objeknya dapat 

dilihat, namun tidak ada gerakan, seperti film strip bersuara, slide bersuara, 

dan rekaman televisi dengan gambar tak bergerak.  

c. Media audio -semi-motion, mempunyai suara dan geraka n, namun tidak 

menampilkan suatu gerakan secara utuh. Salah satu contoh dari media jenis 

ini adalah papan tulis jarak jauh atau tele-blackboard. 

d.   Media motion-visual, yakni media yang mempunyai gambar objek bergerak, 

tapi tanpa mengeluarkan suara, seperti film bisu yang bergerak.  

e. Media still -visual, yaitu ada objek namun tidak ada gerakan, seperti film strip 

dan slide tanpa suara. 

f. Media audio , yaitu hanya menggunakan suara, seperti radio, telepon, dan 

tape. 



 

 
 

g.  Media cetak, yang tampil dalam bentuk bahan-bahan tercetak/ seperti buku, 

modul, gambar, pamphlet, dll.73 

 

E. Media Kartu Huruf 

Media ini adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu  yang di dalamnya 

terdapat gambar huruf. Huruf-huruf yang terdapat dalam kartu tersebut dapat 

dibuat dengan menggunakan tangan atau foto, atau hasil cetakan computer yang 

digunting dan ditempelka pada kartu tersebut. Kartu huruf tersebut memiliki 

ukuran 5 X 5 cm, atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan 

media kartu huruf ini, maka kegiatan pembelajaran dapat di desain dengan 

berbagai macam cara, baik itu dengan cara individu maupun dengan cara 

pengelompokan siswa.  

 

1. Kelebihan media kartu huruf 

a. Mudah di bawa-bawa: Dengan ukuran yang kecil sehinggam membuat media 

kartu huruf dapat disimpan di tas bahkan di saku, sehingga  tidak 

membutuhkan ruang yang luas, dapat digunakan di mana saja, di kelas 

ataupun di luar kelas. 

b.  Praktis: dilihat dari cara pembuatan dan penggunaannya, media kartu huruf 

sangat praktis, dalam menggunakan media ini guru tidak perlu memiliki 

keahlian khusus, media ini tidak perlu juga membutuhkan listrik. Jika akan 
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menggunakan kita tinggal menyusun urutan gambar sesuai dengan keinginan 

kita, pastikan posisi gambarnya tepat tidak terbalik, dan jika sudah digunakan 

tinggal disimpan kembali dengan cara diikat atau menggunakan kotak khusus 

supaya tidak tercecer. Selain itu biaya pembuatan media kartu huruf ini pun 

sangatlah murah, karena dapat menggunakan barang-barang bekas seperti 

kertas kardus sebagai kartunya. 

c. Gampang diingat: karakteristik media kartu huruf  adalah menyajikan huruf-

huruf pada setiap kartu yang disajikan. Sajian huruf-huruf dalam kartu ini 

akan memudahkan siswa untuk mengingat dan menghafal bentuk huruf 

tersebut.  

d.  Menyenangkan: Media kartu huruf dalam penggunannya bisa melalui 

permainan. Misalnya siswa secara berlomba-lomba mencari satu kartu yang 

bertuliskan huruf tertentu yang disimpan secara acak, dengan cara berlari 

siswa berlomba untuk mencari sesuai perintah. Selain mengasah kemampuan 

kognitif juga melatih ketangkasan (fisik). 

 

2. Teknik pembuatan kartu huruf 

a. Siapkan kertas yang agak tebal seperti kertas duplek atau dari bahan kardus. 

Kertas ini berfungsi untuk menyimpan atau menempelkan huruf. 

b.  Kertas tersebut di berikan tanda dengan pensil atau spidol dan menggunakan 

penggaris, untuk menentukan ukuran 5X5 cm 



 

 
 

c. Potong-potonglah kertas duplek atau kardus tersebut dengan menggunakan 

gunting atau pisau kater hingga tepat berukuran 5X5 cm. Buatlah kartu-kartu 

tersebut sejumlah huruf yang akan ditempelkan.  

d.  Selanjutnya, jika objek huruf akan langsung dibuat dengan tangan, maka 

kertas alas tadi perlu dilapisi dengan kertas halus untuk menggambar, 

misalnya kertas HVS, kertas concort atau kertas karton.  

e. Mulailah menggambar dengan menggunakan alat gambar seperti kuas, cat air, 

spidol, pinsil warna, atau membuat desain menggunakan komputer dengan 

ukuran yang sesuai lalu setelah selesai ditempelkan pada alas tersebut.  

f. Jika gambar huruf yang akan ditempel memanfaatkan yang sudah ada, 

misalnya gambar-gambar yang di jual di toko, di pasar, maka selanjutnya 

gambar-gambar tersebut tinggal di potong sesuai dengan ukuran, lalu 

ditempelkan menggunakan perekat atau lem kertas. 

 

3. Persiapan penggunaan media kartu huruf 

a. Mempersiapkan diri. Guru perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik, 

memiliki keterampilan untuk menggunakan media tersebut. Kalau perlu untuk 

memperlancar lakukanlah dengan latihan berulang-ulang meski tidak 

langsung dihadapan siswa. Siapkan pula bahan dan alat-alat lain yang 

mungkin diperlukan. Periksa juga urutan gambar hurufnya kalau-kalau ada 

yang terlewat atau susunannya tidak tepat. 



 

 
 

b.  Mempersiapkan kartu huruf: Sebelum dimulai pembelajaran pastikan bahwa 

jumlahnya cukup, cek juga urutannya apakah sudah benar, dan perlu atau 

tidaknya media lain untuk membantu.  

c. Mempersiapkan tempat: hal ini berkaitan dengan posisi guru sebagai penyaji 

pesan pembelajaran apakah sudah tepat berada di tengah-tengah siswa, 

apakah ruangannya sudah tertata dengan baik, perhatikan juga penerangannya 

lampu atau intensitas cahaya di ruangan tersebut apakah sudah baik, yang 

terpenting adalah semua siswa bisa dapat melihat isi kartu huruf dengan jelas 

dari semua arah.  

d.  Mempersiapkan siswa: Sebaiknya siswa ditata dengan baik, diantaranya 

dengan cara duduk melingkar  dihadapan guru, perhatikan siswa untuk 

memperoleh pandangan secara memadai. Cara duduk secara melingkar 

dipastikan semua siswa dapat melihat sajian dengan baik, berbeda dengan 

berjejer ke belakang, mungkin saja ada siswa yang tidak dapat melihat ke 

depan karena terhalang teman yang lainnya, atau terlalu jauh sehingga tidak 

jelas. 

 

4. Cara penggunaan media kartu huruf 

a. Kartu-kartu yang sudah disusun di pegang setinggi dada dan menghadap ke 

depan siswa.  

b.  Cabutlah satu persatu kartu tersebut setelah guru selesai menerangkan  



 

 
 

c. Berikan kartu-kartu yang telah diterangkan tersebut kepada siswa yang duduk 

di dekat guru. Mintalah siswa untuk mengamati kartu tersebut satu persatu, 

lalu teruskan kepada siswa yang lain sampai semua siswa kebagian.  

d.  Jika sajian dengan cara permainan, letakan kartu-kartu tersebut di dalam 

sebuah kotak secara acak dan tidak perlu disusun, siapkan siswa yang akan 

berlomba misalnya tiga orang berdiri sejajar, kemudian guru memberikan 

perintah, misalnya cari huruf “ha”. 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah merupakan proses penelitian yang 

bertujuan mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif yang berupa tulisan, 

ungkapan-ungkapan dan perilaku manusia yang dapat diamati. Peneliti kualitatif 

akan mengumpulkan dan menganalisis bukti empiris (data) secara sistematik agar 

dapat memahami dan menjelaskan kehidupan sosial yang dukaji dengan baik dan 

mendalam. Data kualitatif di dominasi dalam bentuk kata- kata, kalimat-kalimat, 

dan ungkapan-ungkapan yang panjang, dan bertujuan menyusun atau 

mengembangkan pemahaman dan mendeskripsikan kenyataan sosial yang banyak 

seginya. 

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian 

yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode 

yang ada.74  

Pendekatan kualitatif ini di pilih karena 1). Lebih mudah mengadakan 

penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, 2). Lebih mudah 

menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subyek 
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penelitian, 3). Memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak 

pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.  

Metode kualitatif lebih bersifat natural, deskriftif, edukatif dan menemukan 

makna dari suatu fenomen. Sifat natural diartikan bahwa penelitian kualitatif 

mempunyai latar belakang yang dialami sebagai sumber data langsung. 

Sedangan jenis penelitian yang dipakai adalah PTK, yaitu penelitian yang 

mengkaji proses pembelajaran dikaitkan dengan pengoptimalan penggunaan 

metode, media, strategi pembelajaran, dalam mana kegiatan perbaikan 

pembelajaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan proses dan hasil 

pembelajaran siswa. 75 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kedudukan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagaimana penelitian 

kualitatif,  peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. 

Isntrumen selain manusia (seperti: angket, pedoman wawancara, pedoman 

observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai 

pendukung tugas peneliti sebagai instrument. Oleh karena itu peneliti mutlak 

diperlukan karena selain sebagai pelaku tindakan juga sebagai sumber data yang 

juga bertugas sebagai pengamat aktivitas siswa dalam proses pembala jaran.  
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C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di SDN Torongrejo 02 yang berlokasi di 

Jalan Cendana Dusun Ngukir Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. 

Peneliti memilih lokasi ini karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang 

dikategirkan sekolah terpencil oleh dinas pendidikan Kota Batu. Lokasi sekolah 

yang berada di daerah pinggiran dan jauh dari hiruk pikuk kota, menjadikan objek 

penelitian yang sangat baik. Selain itu SDN Torongrejo 02 Kota Batu ini juga 

merupakan tempat mengaja r peneliti.  

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas II. Peneliti memilih kelas II karena 

pelajaran Aksara Jawa/Aksara Palawa mulai diajarkan di kelas II, jadi merupakan  

pengetahuan dasar sehingga diharapkan dengan mengunakan media kartu huruf 

ini siswa dapat lebih memiliki ketertarikan tersendiri pada mata pelajaran ini. 

Karena kalau dari dasar sudah menyenangkan maka kedepannya siswa akan 

menjadi tertarik.   

 

D. Sumber Data dan Jenis Data 

Yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu, khususnya data tentang hasil pengamatan 

keadaan siswa saat dilaksanakannya proses pembelajaran. Indikator -indikator 

yang dijadikan sebagai penentu keberhasilan peningkatan motivasi belajar siswa 

adalah keaktifan, keceriaan, tanggapan, dan hasil tes belajar tentang tingkat 

kefahaman siswa terhadap materi Aksara Jawa.  



 

 
 

Wawancara dilakukan pada siswa dan juga guru mata pelajaran yang 

membantu peneliti mengobservasi kegiatan pembelajaran. Siswa yang menjadi 

sample wawancara adala h siswa yang memperoleh nilai tertinggi, dan terendah 

dari hasil tes belajar. 

Rancangan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan 

rancangan PTK dengan melibatkan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif 

berupa deskripsi atas suasana kelas saat pembelajaran sedang berlangsung, 

kerjasama kelompok saat berdiskusi dan keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Sedang data kuantitatif diperoleh dari hasil evaluasi.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat bantu penelitian bagi peneliti dalam menggunakan 

metode pengumpulan data. Instrument penelitian ini diperlukan untuk kelancaran 

dan kehematan waktu pelaksanaan penelitian. Instrument utama dari penelitian ini 

adalah kehadiran peneliti di dalam kelas, akan tetapi ada beberapa instrument 

lainnya yang menjadi pendukung kelancaran penelitian, yaitu antara lain: 

1.  Pedoman observasi untuk menggali data tentang suasana kelas saat kegiatan 

pembelajaran sedang berlangsung. 

2.  Pedoman wawancara untuk menggali data tentang tanggapan siswa terhadap 

media dan metode pembelajaran yang telah digunakan. 

3.  Pedoman dokumentasi digunakan untuk mengetahui bentuk data kualitatif. 



 

 
 

4.  Pedoman tes hasil belajar untuk mengetahui perkembangan kemampuan dan 

pemahaman siswa tentang Aksara Jawa. 

 

F. Rencana Tindakan 

1.  Perencaan tindakan  

Perencanaan adalah kegiatan perancangan untuk pemecahan masalah. 

Perencanaan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan realita yang ada saat ini, 

bahwa banyak dari siswa yang mengalami kesulitan ketika mempelajari materi 

pembelajaran aksara Jawa legenda. Selain itu ketika mengikuti kegiatan 

pembelajaran materi tersebut, minat dan motivasi siswa untuk dapat menguasai 

aksara Jawa sangatlah rendah, sehingga banyak indikator pembelajaran dari 

materi aksara Jawa legenda yang tidak dapat dipenuhi. 

Dengan menggunakan media kartu huruf ini, diharapkan masalah-masalah 

yang ada di atas dapat diselesaikan, sehingga materi pelajaran aksara Jawa 

legenda dapat dimengerti, dipahami dan dihafal oleh para siswa. Selain itu dengan 

media belajar ini diharapkan motivasi belajar siswa ketika mempelajari materi 

aksara Jawa legenda dapat meningkat. Peneliti membuat skenario pembelajaran 

serta penyediaan media kartu huruf sesuai dengan tujuan yang diharapkan. RPP 

dibuat peneliti untuk 3 kali pertemuan satu kali pertemuan 70 menit. 

2.  Implementasi tindakan 

Implemenrasi tindakan yaitu jabaran tindakan yang akan digelar, skenario 

kerja tindakan perbaikan, dan prosedur tindakan yang akan diterapkan.  



 

 
 

“ Pelaksanaan tindakan pada dasarnya dilakukan oleh guru kelas yang 
bersangkutan. Orang lain, misalnya dapat juga  melakukan tindakan tetapi 
bukan sebagai pelaku utama. Oleh karena itu sifat hakiki dari PTK adalah 
kolaboratif dan nondisruptive. Artinya peneliti non guru dan guru yang 
menjalani fungsi ganda sebagai pengajar dan peneliti harus dapat bekerja 
sana sebaik – baiknya dalam rangka mencapai tujuan penelitian tanpa 
mengorbankan tujuan kegiatan pembelajaran”76.  

Pada Penelitian ini dimulai dari persiapan, cara penyampaian materi dengan 

baik kepada siswa yang digunakan denga n mengetahui terlebih dahulu keadaan 

siswa di kelas yang diteliti sehingga untuk menyampaikan materi bisa lebih luwes 

sehingga mudah diterima oleh siswa. Itu semua tidak lepas dari tujuan yang 

diharapkan yaitu siswa dapat memahami, menghafal dan juga termotivasi untuk 

mempelajari aksara Jawa Palawa.  

3.  Observasi dan interpretasi 

Pada tahap ini merupakan kegiatan pengumpulan data, sebab observasi 

dipandang merupakan teknik yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang 

peoses pembelajaran yang dilakukan dalam PTK. Data yang akurat bisa diperoleh 

jika proses pengumpulan data tersebut dipersiapkan dengan matang. Dalam 

penelitian akan dipergunakan beberapa tata cara untuk mengumpulkan data 

selama proses penelitian.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap 

aktivitas kelas, yaitu suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan 

memperhatikan tingkah lakunya dalam proses belajar-mengajar maupun dalam 

model pembelajaran apapun. Sehingga, peneliti memperoleh gambaran suasana 
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kelas da n peneliti dapat melihat secara langsung tingkah laku siswa, kerjasama 

serta komunikasi diantara siswa dalam proses belajar-mengajar. 

4.  Analisis dan refleksi 

Pada tahap ini kegiatan difokuskan pada upaya untuk menganalisis, 

mensintesis, memaknai, menjelaskan dan menyimpulkan data yang telah diteliti. 

Jika penelitiaan dilakukan secara kolaborasi maka guru dan peneliti akan 

mendiskusikan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan berdasarkan hasil 

pengamatan yaitu mengenai kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana 

pembelajaran yang dibuat, kekurangan yang ada selama proses pembelajaran, 

kemajuan yang telah dicapai siswa, rencana tindakan pembelajaran yang 

dilakukan.   

Data yang telah diperoleh dilapangan akan dikomparasikan oleh peneliti 

dengan menggunakan lembar observasi prilaku siswa, yaitu melihat dari antusias, 

kerjasama, ketepatan waktu dan keaktifan siswa. 

Untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data, dan data yang 

diperoleh tidak hilang maka peneliti melakukan perekaman dengan cara membuat 

catatan dari hasil yang telah diperoleh selama proses penelitian. Teknik 

perekaman yang dilakukan adalah dengan membuat catatan-catatan pada lembar 

pedoman observasi prilaku siswa berdasarkan perkembangan siswa setiap siklus. 
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G. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dapat dikukan dengan cara: 

1.   Pengamatan partisipatif  

Cara ini digunakan peneliti agar data yang diinginkan dapat diperoleh sesuai 

dengan apa yang di maksudkan oleh peneliti. Peneliti partisipatif maksudnya ialah 

peneliti terlibat secara langsung dan bersifat aktif dalam turut mengumpulkan data 

yang diinginkan juga peneliti kadang-kadang mengarahkan obyek yang diteliti 

untuk melaksanakan tindakan yang mengarah pada data yang ingin diperoleh oleh 

peneliti. 

2.  Interview. 

Cara atau metode ini sering disebut dengan wawancara. Pada dasarnya 

metode ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dila kukan dengan 

cara tanya jawab sepihak, sistematis, dan berlandaskan tujuan penelitian.  

3.  Pengukuran keberhasilan belajar 

Untuk mempermudah bagi peneliti mengetahui hasil dan metode yang 

diterapkan, maka peneliti mengadakan test obyektif dan test subyektif ke pada 

siswa jika prosentase nilai ulangan siswa di atas rata-rata 70 ke atas maka di 

kategorikan penggunaan media kartu huruf dianggap berhasil. Tetapi jika 

prosentase nilai hasil siswa di bawah rata-rata 65 ke bawah maka di anggap 

penggunaan media kartu huruf tidak berhasil. 

 



 

 
 

H. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan dari 

penggunaan media kartu ada dua criteria, yaitu indikator kualitatif dan indikator 

kuantitatif. Indikator kualitatif yaitu berupa keantusiasan siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran dan sikap mereka terhadap media kartu yang digunakan 

oleh guru. Indikator kuantitatif yaitu besarnya nilai ujian yang diperoleh siswa 

yang kemudian dibandingkan dengan KKM (criteria ketuntasan minimal). 

Penggunaan media kartu dapat dikatakan berhasil apabila nilai rata-rata lebih 

besar dari KKM dan dapat dikatakan belum berhasil apabila nilai rata-rata lebih 

kecil dari KKM. 

 

 



 

 
 

BAB IV 

PAPARAN HASIL PENELITIAN  

 

A. Kondisi Obyektif SDN Torongrejo 02   

1. Sejarah singkat berdirinya SDN Torongrejo 02 

SDN Torongrejo 02 terletak di Dusun Ngukir, Desa Torongrejo, Kecamatan 

Junrejo Kota Batu. SDN Torongrejo 02 berdiri sejak tahun 1979 melalui program 

inpres saat itu. Dibangunnya SDN ini di latarbelakangi oleh beberapa hal, 

diantaranya adalah Dusun Ngukir yang merupakan salah satu daerah terpencil di 

Kec. Batu, yang pada saat itu masih ikut dalam wilayah Kabupaten Malang, 

sehingga sangat di perlukan sebuah sekolah dasar yang berlokasikan di tempat 

tersebut. Hal tersebut dimaksudkan sebagai faktor penarik agar warga sekitar mau 

bersekolah dan jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh dari rumah warga.  

 

2. Profil sekolah 

No IDENTITAS SEKOLAH 

1 Nama Sekolah  SDN Torongrejo 02  

2 Nomor Statistik Sekolah 
(NSS) 

101056803005 

3 Nomor Pokok Sekolah 
Nasional (NPSN) 

20536798 

4 Propinsi Jawa timur  

5 Otonomi Daerah  Batu  

6 Kecamatan  Junrejo  

 

83 



 

 
 

7 Desa / Kelurahan  Torongrejo  

8 Alamat  Jl. Cendana Dsn. Ngukir  

Ds. Torongrejo 

9 Kode Pos  65325 

10 Telepon  Kode Wilayah : 0341      

Nomor : 7576352 

11 Faximile / Fax Kode Wilayah :                

Nomor : 

12 Daerah  Daerah Terpencil  

13 Status Sekolah  Negeri  

14 Gugus Sekolah  Imbas   

15 Akreditasi  Cukup 

16 Tahun Berdiri  1979 

17 Kegiatan Belajar Mengajar  Pagi  

18 Bangunan Sekolah  Milik Sendiri 

19 Lokasi Sekolah  Daerah terpencil  

20 Jarak Kepusat Kecamatan  10 Km 

21 Jarak Kepusat Otoda  20 Km 

22 Terletak Pada Lintasan  Desa  

23 Jumlah Keanggotaan Rayon  6 sekola 

Tabel 4.1 Profil Sekolah 

 

3. Struktur organisasi sekolah  

SDN Torongrejo 02 adalah sebuah sekolah negeri yang di kepalai oleh Ibu 

Endah Istyawati, S.Pd. Adapun yang mengetuai Dewan/Komite Sekolah adalah 



 

 
 

Bpk. Sangat yang sekaligus bertugas membantu pelaksanaan seluruh kegiatan 

program yang ada disekolah agar berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan.  

Adapun bagian dari struktur organisasi di SDN Torongrejo yaitu: Ibu 

Sriwati S.Pd sebagai guru kelas I, Bpk. Muhammad Irkham K.R., A.Ma sebagai 

guru kelas II, Bpk. M. Muslich Al Bahr, A.Ma sebagai guru kelas III, Ibu Elok 

Umiyati, A.Ma sebagai guru kelas IV, Bpk. Sutikno, S.Pd sebagai guru kelas V, 

Bpk. Suyono, S.Pd sebagai guru kelas VI. 

Adapun sebagai guru mata pelajaran Agama Islam adalah Bpk. Mudjib, 

S.Ag, guru olah raga Bpk. Sigit Pramono, A.Ma, sebagai guru Bhs. Inggris serta 

merangkap sebagai kepala perpustakaan adalah Ibu Bawon Listyowati, dan 

Bawon Sasmito sebagai Penjaga sekolah. 

 

4. Visi dan misi, SDN Torongrejo 02 

Visi 

Unggul dalam prestasi vokasional (skill) yang berakar pada nilai-nilai budaya 

bangsa berbudi pekerti luhur berdasarkan iman dan taqwa. 

Misi  

1)  Meningkatkan prestasi UAS serta olah raga dan keterampilan sesuai dengan 

potensi yang dimiliki agar dapat ke tingkat kota, propinsi dan nasional.  



 

 
 

2)  Menyelenggarakan program pendidikan yang senantiasa berakar pada sistem 

nilai, adat istiadat, agama dan budaya masyarakat dengan ciri khas sekolah 

dasar (SD). 

3)  Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan informatika pada peserta didik 

dan guru.  

4)  Meningkatkan kedisiplinan guru dan siswa.  

5)  Meningkatkan kekeluargaan dan kesejahteraan seluruh warga sekolah.  

 

5. Sarana dan prasarana 

1)  Ruang kelas 5 (baik)  

2)  Ruang Kepala Sekolah 1 (baik)  

3)  Ruang Guru 1 (baik)  

4)  Ruang Perpustakaan 1 (baik)  

5)  Buku pengajaran Guru dan Siswa 

Mata Pelajaran  
Jumlah Buku 

Pegangan Guru  Pegangan Siswa 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. PKn 1 Judul 12 eks. 6 Judul 80 eks.  

2.  Bahasa Indonesia  2 Judul 6 eks. 12 Judul 60 eks.  

3.  Matematika 1 Judul 6 eks. 6 Judul 40 eks.  

4.  IPA 2 Judul 12 eks. 12 Judul 80 eks.  

5.  IPS 2 Judul 12 eks. 6 Judul 80 eks.  

Tabel 4.2 Daftar Sarana Dan Prasarana SDN Torongrejo 02 



 

 
 

6)  Buku bacaan dan buku sumber diperpustakaan  

Buku Bacaan  Buku Sumber  

(2) (3) (4) (5) 

989 Judul 4766 eksemplar 33 Judul 99  eksemplar 

Tabel 4.3 Daftar Buku Yang Dimiliki Sekolah 

7)  Jumlah alat peraga/ praktik 

PKn Bhs. Indonesia  Matematika  IPA IPS Olah Raga  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 2 2 1 2 5 2 

Tabel 4.4 Jumlah Alat Peraga Yang Dimiliki Sekolah 

8)  Kondisi perlengkapan sekolah  

a. Meja guru = 7 

b.  Kursi guru = 7 

c. Meja siswa  = 54 

d.  Kursi siswa  = 108 

e. WC Guru = 1 

f. WC Siswa = 2 

g.  Lemari = 14 

h.  Papan Tulis = 5 

 

 

 



 

 
 

6. Denah sekolah 

SDN Torongrejo mempunyai 5 gedung, gedung pertama terdiri dari ruang 

guru dan ruang perpustakaan, gedung kedua terdiri dari ruang kepala sekolah, 

ruang kelas VI, ruang kelas V, dan ruang kela I/II, gedung yang ketiga terdiri dari 

ruang kelas III dan ruang kelas IV, gedung yang keempat adalah perumahan 

penjaga sekolah yang kini telah di alih fungsikan menjadi PAUD. Gedung ke lima 

yaitu ruang UKS yang kini masih dalam tahap pembangunan. 

 

7. Data guru dan pegawai    

No Nama L/P Jabatan  Status Jenjang  

1 Endah Istyawati, S.Pd P Kepala 
sekolah 

PNS SI 
IPS/Sejarah 

2 Elok Umiyati, 
A.Ma.Pd 

P Guru PNS DII PGSD 

3 Mudjib, S.Ag L Guru PAI PNS SI Pend. 
Agama Islam 

4 Suyono, S.Pd L Guru PNS SI PMP 

5 Sriwati, S.Pd P Guru PNS SI PGSD 

6. Sutikno, S.Pd L Guru PNS SJN1 PGSD 

7. M. Irkham K.R., 
A.Ma 

L Guru CPNS DII PGMI/SD 

8.  M. Muslich Al Bahr, 
A.Ma 

L Guru CPNS DII PGSD 

9. Sigit Pramono, A.Ma  L Guru OR GTT DII OR 

10.  Bawon Listyowati P Guru B. Ing 
& K. Perpus  

GTT SMA 

11.  Bawon Sasmito L Penjaga  GTT SMA 

Tabel 4.5 Daftar Pegawai SDN Torongrejo 02 



 

 
 

8. Data siswa   

Kelas L P 

I 12 8 

II 10 6 

III  6 2 

IV 7 6 

V 6 12 

VI 5 5 

Jumlah 46 39 

Jumlah seluruh siswa =  85 

Tabel  4.6 Jumlah siswa 

B. Paparan Data  

Paparan data yang peneliti sajikan ini diperoleh berdasarkan hasil observasi 

langsung aktifitas siswa di kelas dan wawancara sebagai pengukuran keberhasilan 

penggunaan media kartu huruf dalam pembelajaran aksara Jawa sebagai upaya 

peningkatan motivasi bela jar siswa kelas II di SDN Torongrejo 02 Kota Batu 

Dari hasil perekaman data yang peneliti lakukan, sehingga peneliti dapat 

menyajikan data, dalam bentuk uraian sebagai berikut: 

1. Pengamatan dan observasi 

Dari hasil pengamatan dan observasi peneliti, sebagaimana yang telah 

peneliti tulis dalam pelaksanaan tindakan, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

aksara Jawa yang menggunakan media kartu huruf dapat meningkatkan motivasi 

siswa kelas SDN Torongrejo 02 serta memudahkan siswa dalam mempelajari 

materi aksara Jawa, sehingga mencapai nilai yang memuaskan. Hal ini dilihat dari 



 

 
 

perbandingan nilai-nilai hasil ulangan sebelum dan sesudah penggunaan media 

kartu huruf. 

 

2. Pengukuran hasil belajar  

Daftar nilai materi aksara Jawa sebelum menggunakan media kartu huruf. 

No  Nama Siswa Nilai 

1 Afinas Rizki Imandani 80 

2 Anggi Salsa Fadhila P. 75 

3 Arya Dana Ananda P. 80 

4 Dian Putra Rahmadani 65 

5 Dwi Baktur Sumana B. 45 

6 Fahrul Alfin Mustofa P. 50 

7 Fitrah Eka Ardiansyah 85 

8 Juwinda Putri Puspitasari 65 

9 Leonita Febiana Dian P. 70 

10 Marisa Putri Silia 60 

11 Restu Dinata  55 

12 Ria Dani Novianti 70 

13 Sahrul Rahmadani 65 

14 Ulfi Maharani Andriana 55 

15 Yogi Pratama P. 60 

16 Yoga Pratama Aji 40 

Tabel 4.7 Daftar Nilai Sebelum Penggunaan Media Kartu Huruf  

Keterangan : 

Nilai   = Jawaban Benar x 10 =……… 

Skor Akhir = Rata-rata (nilai proses + nilai hasil)  

                                                     2 

 



 

 
 

Daftar nilai materi aksara Jawa setelah menggunakan media kartu huruf.  

No  Nama Siswa Nilai 

1 Afinas Rizki Imandani 10.00 

2 Anggi Salsa Fadhila P. 10.00 

3 Arya Dana Ananda P. 10.00 

4 Dian Putra Rahmadani 8.50 

5 Dwi Baktur Sumana B. 7.00 

6 Fahrul Alfin Mustofa P. 7.50 

7 Fitrah Eka Ardiansyah 10.00 

8 Juwinda Putri Puspitasari 8.00 

9 Leonita Febiana D ian P. 9.50 

10 Marisa Putri Silia 9.50 

11 Restu Dinata  7.50 

12 Ria Dani Novianti 8.00 

13 Sahrul Rahmadani 8.50 

14 Ulfi Maharani Andriana 7.50 

15 Yogi Pratama P. 7.50 

16 Yoga Pratama Aji 7.00 

Tabel 4.8 Daftar Nilai Setelah Penggunaan Media Kartu Huruf 

Keterangan : 

Nilai   = Jawaban Benar x 10 =……… 

Skor Akhir = Rata-rata (nilai proses + nilai hasil)  

                                                     2 

Daftar nilai di atas dapat menjadikan patokan atau gambaran alat pengukur 

suatu keberhasilan dalam proses belajar mengajar  sebelum dan sesudah 

penggunaan media kartu huruf pada pembelajaran aksara Jawa pada kelas II SDN 

Torongrejo 02 Kota Batu. Dari 16 siswa,  ada sekitar 5 anak yang memiliki nilai 

kurang dari standart kelulusan minimal (SKM), maka dari itu peneliti memberikan 



 

 
 

perbaikan dengan cara mengobservasi cara penyampaian materi yang dilakukan 

oleh guru.  

Dari observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa ketika guru 

menyampaikan materi aksara Jawa hanya dengan metode ceramah saja, maka 

sebagian besar siswa kelihatan bosan dan kurang tertarik untuk mempelajari 

materi dari penyampaian guru tersebut. Dengan demikian peneliti menerapkan 

penggunaan media kartu huruf dalam pembelajaran materi aksara Jawa. Pada 

waktu penerapan media kartu tersebut, peneliti melihat adanya perubahan. Hampir 

semua siswa aktif dan tertarik dengan media dan metode yang diterapkan oleh 

guru, atau dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan media kartu huruf dalam 

pembelajaran akasara Jawa kelas II dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

C. Paparan Data Hasil Penelitian  

1. Siklus I 

a.  Perencanaa 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti membuat perencanaan atas dasar 

sebagai berikut:  

1.  Membuat Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) meliputi perencanaan 

satuan dan analisis program 

2.  Membuat atau menyiapkan media kartu huruf yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran.  



 

 
 

3.  Membagi kelas menjadi 4 kelompok  yaitu kelompok merah, kuning, hijau 

dan biru.  

4.   Membuat alat pedoman observasi untuk mengetahui kinerja siswa, keaktifan 

siswa, dalam proses belajar mengajar sebagai wujud dari pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah dijelaskan.  

 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan siklus ini dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Oktober 2009 yang 

dilaksanakan sebanyak 1 kali pertemuan yang terdiri 2 jam pelajaran (JP). Adapun 

rincian satu pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:   

 

PERTEMUAN I 

I. Kegiatan Awal 

1.  Guru membuka pelajaran dengan salam  

2.  Guru mengabsen atau memeriksa kehadiran siswa siap belajar, serta 

menyiapkan media dan sumber belajar  

3.  Guru menanyakan siswa sebelum berangkat sekolah  

4.  Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan yang akan dicapai 

dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

5.  Guru memberikan penjelasan tentang langkah-langkah dan kegiatan yang 

akan dilakukan dalam pembelajaran   



 

 
 

II. Kegiatan Inti 

1.  Siswa dibentuk menjadi 4 kelompok 

2.  Masing-masing kelompok mendapatkan satu set media kartu huruf aksara 

Jawa yang berbeda warna tiap kelompoknya. 

3.  Masing-masing kelompok mengacak kartu huruf yang telah diterima, 

kemudian masing-masing kelompok tersebut berlomba untuk mengurutkan 

kartu huruf aksara Jawa tersebut menjadi urutan yang sesuai. 

4.  Setiap kelompok secara bergantian maju dan mencoba menyebutkan satu per 

saru kartu huruf yang ditunjukkan oleh guru. 

5.  Bagi kelompok lain yang tidak maju, mereka berperan sebagai pengoreksi, 

apakah Jawaban kelompok yang maju benar atau salah.. 

III. Kegiatan Akhir 

1.  Siswa bertanya Jawab dengan guru tentang materi pelajaran yang belum 

dipahami. 

2.  Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran  

3.  Siswa mengerjakan evaluasi secara tertulis  

4.  Guru menyampaikan salam penutup 

 

c. Pengamatan 

Selama kegiatan pembelajaran, peneliti bertindak sebagai guru sekaligus 

sebagai observer yang mencatat lembar pengamatan pada pedoman observasi. 



 

 
 

Hasil pengamatan pada siklus I, kegiatan siswa cukup baik dengan antusias 

mengikuti kegiatan belajar mengajar.  

Memasuki kegiatan inti, guru mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran 

aksara Jawa dengan menggunakan media kartu huruf. Dalam kegiatan 

pembelajaran tersebut, dapat diakatakan hampir semua siswa aktif dalam 

mengikuti materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dengan model 

pembelajaran kuis tersebut, siswa lebih termotivasi, sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan lebih menyenangkan.  

 

d. Refleksi 

Tujuan digunakannya media kartu huruf dalam kegiatan pembelajaran 

aksara Jawa adalah untuk meningkatkan mot ivasi belajar siswa tentang aksara 

Jawa, sehingga diharapkan siswa ketika mempelajari aksara Jawa tersebut tidak 

merasa bosan dan merasa terpaksa. Oleh karana itu perlu adanya langkah-langkah 

lanjutan yang diantaranya adalah membuat siswa merasa apa yang dia dapat 

selama proses pembelajaran merupakan sesuatu yang menyenangkan sehingga 

siswa dapat dengan senang hati untuk mempelajari aksara Jawa. 

 

2. Siklus II 

a.  Perencanaan  

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti membuat perencanaan atas dasar 

sebagai berikut:  



 

 
 

1.  Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) meliputi satuan dan 

analisis program 

2.  Membuat dan menyiapkan materi yang akan dibahas.  

3.  Membuat alat observasi untuk mengetahui kreatifitas kinerja siswa, antusias 

siswa dalam proses belajar mengajar. 

 

b. Pelaksanaan  

Pelakasanaan siklus II ini dilaksanakan 1 kali pertemuan atau 2 jam 

pelajaran, yaitu pada hari Selasa, 13 Oktober 2009.  

 

PERTEMUAN II 

I. Kegiatan Awal 

1.  Guru membuka pelajaran dengan salam 

2.  Guru mengabsen atau memeriksa kehadiran siswa untuk siap belajar, serta 

menyiapkan media dan sumber belajar  

3.  Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan yang akan dicapai 

dalam kegiatan pembelajaran kali ini. 

4.  Guru memberikan penjelasan tentang langkah-langkah dan kegiatan yang 

akan dilakukan dalam pembelajaran 

 



 

 
 

II. Kegiatan Inti 

1.  Siswa kembali berkumpul dengan kelompoknya sesuai dengan kelompok 

pada pertemuan sebelumnya. 

2.  Siswa bersama-sama guru membahas materi soal yang diberikan pada 

pertemuan sebelumnya.. 

3.  Masing-masing kelompok mendapatkan satu set kartu huruf aksara Jawa.  

4.  Masing-masing kelompok mencoba menyususn kartu huruf aksara Jawa 

menjari urutan yang sesuai. 

5.  Siswa secara bersama-sama membaca aksara Jawa yang telah di susunnya 

tersebut. 

6.  Masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil kertas yang 

berisikan perintah untuk menyusun aksara Jawa menjadi suatu kata.  

7.  Kelompok berlomba untuk menyusun kartu huruf aksara Jawa menjadi kata 

yang sesuai dengan perintah guru.  

III. Kegiatan Akhir 

1.  Siswa bertanya Jawab dengan guru tentang apa yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

2.  Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran 

3.  Siswa mengerjakan evaluasi secara tertulis  

4.  Guru menyampaikan salam penutup 



 

 
 

c. Pengamatan 

Hasil pengamatan siklus II pertemuan ke -1 ini pada kegiatan pembelajaran 

aksara Jawa, siswa terlihat lebih antusias dan bersemangat. Hal ini dikarenakan 

siswa sudah siap dan juga dikarenakan penggunaan metode pembelajaran dengan 

permaianan yang menyenangkan.  

 

d. Refleksi 

Dari kegiatan pembelajaran aksara Jawa dengan memggunakan media kartu 

huruf, yang juga diselingi dengan metode permainan dapat membuat siswa lebih 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajarannya. Hal ini dikarenakan siswa 

merasa senang ketika mengikuti kegiatan pembelajaran dengan metode 

permainan. Jadi secara tidak langsung siswa dengan sukarela dan senang hati akan 

berusaha untuk menghafal berbagai macam bentuk huruf aksara Jawa. 

 

3. Siklus III 

a.  Perencanaan  

Dalam siklus III ini peneliti melangsungkan ujian dengan materi yang telah 

disiapkan sesuai dengan apa  yang sudah dipelajari sebelumnya, dengan alokasi 

waktu (2 X 35 menit) atau satu kali pertemuan. Sebelum pembelajaran 

dilaksanakan penelitian ini dimulai dari beberapa tahapan persiapan yaitu:  

1.  Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) meliputi satuan dan 

analisis program. 



 

 
 

2.  Membuat dan menyiapkan soal-soal yang akan diujikan.  

3.  Membuat media untuk soal ujian.  

4.  Membuat alat observasi untuk mengetahui kreatifitas kinerja siswa, antusias 

siswa dalam proses belajar mengajar, serta kerja siswa dalam mengerjakan 

soal-soal selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan huruf 

aksara Jawa yang harus disusun oleh siswa.  

 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan siklus III ini pada hari Selasa, 20 Oktober 2009 dengan alokasi 

waktu (2 X 35 Menit) atau 1 kali pertemuan.  

I. Kegiatan Awal 

1.  Guru mebuka pelajaran dengan salam.  

2.  Guru mengabsen atau memeriksa kehadiran siswa untuk siap belajar. 

3.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

II. Kegiatan Inti  

1.  Guru menyiapkan soal-soal untuk ujian.  

2.  Siswa mendapatkan soal dan mengerjakannya sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan.  

3.  Setelah semua siswa selesai mengerjakan ujiannya, guru meminta siswa 

mengumpulkan hasil ujiannya.   



 

 
 

4.  Guru membagikan kembali secara acak untuk mengoreksi bersama. 

5.  Guru menilai hasil dari ujian secara keseluruhan.  

III. Kegiatan Akhir 

1.  Penilaian proses  

2.  Guru bersama-sama siswa menutup pelajaran dengan doa 

 

c. Pengamatan  

Pada pertemuan ketiga ini peneliti mengadakan ujian tentang beberapa 

materi pokok yang telah diterima oleh siswa pada pembelajaran sebelumnya, yaitu 

guna untuk menganalisis dan identifikasi kesulitan yang dialami siswa dalam  

pembelajaran aksara Jawa. Dengan digunakannya media kartu huruf dalam 

kegiatan pembelajaran aksara Jawa pada kelas II SDN Torongrejo 02 Batu, maka 

perasaan siswa yang menganggap bahwa aksara Jawa adalah sulit, sedikit demi 

sedikit dapat dikikis. Penggunaan media ini juga dapat meningkatkan motivasi 

siswa dalam mempelajari aksara Jawa. Karena dengan penggunaan media ini, 

siswa akan berusaha untuk mengingat-ingat bentuk huruf aksara jawa dan dalam 

pelaksanaan pembelajaran siswa tidak merasa bosan atau jenuh dengan metode 

yang diberikan guru.  

 

d. Refleksi 

Penggunaan media kartu huruf pada pembelajaran aksara Jawa kelas II ini, 

banyak menuntut siswa untuk berusaha menghafat bentuk-bentuk huruf aksara 



 

 
 

jawa yang mereka anggap sulit untuk di hafal. Dengan media ini dan juga 

diselingi dengan metode permainan dalam penyampaian materinya, maka siswa 

akan merasa sangat senang dalam mengarungi proses pembelajaran yang 

disampaikan guru, dan siswa secara tidak sadar akan berusaha atau termotivasi 

untuk mempelajari dan menghafal bentuk-bentuk  dan nama-nama huruf aksara 

Jawa. 

 



 

 
 

BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  

 

Dari paparan data penelitian tindakan kelas diatas, dapat di analisa dengan 

cara membandingkan dari hasil proses pembelajaran yang dilakukan sebelum dan 

sesudah menggunakan media kartu huruf dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada pembelajaran aksara Jawa kelas II di SDN Torongrejo 02 Kota Batu. 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan tanpa menggunakan media kartu huruf, 

kurang dapat memotivasi siswa dalam mempelajari materi aksara Jawa. Hal itu 

dapat di lihat ketika proses pembelajaran dilaksanakan tanpa media kartu huruf, 

siswa tampak bosan dan kurang tertarik dengan materi aksara Jawa.  

Dalam pembelajaran materi aksara Jawa yang menggunakan media kartu 

huruf, hampir semua siswa tampak aktif dan  termotivasi untuk mempelajari 

aksara Jawa, sehingga memudahkan siswa untuk cepat memahami aksara Jawa. 

Hal ini dapat dilihat dalam tabel hasil ulangan materi aksara Jawa siswa, tampak 

terlihat jelas perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan media kartu 

huruf dalam pembelajaran aksara Jawa. 

Penggunaan media pembelajaran adalah sebagai salah satu usaha guru untuk 

membuat pengajaran lebih konkret, memperjelas, membuat konsep yang 

kompleks menjadi lebih sederhana, dan membuat siswa lebih termotivasi dalam 

menjalani kegiatan pembelajaran. Sehingga secara tidak langsung, penggunaan 
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media pembelajaran dapat membantu meningkatkan pemahaman dan daya serap 

siswa terhadap materi pelajaran yang dipelajari.77 

Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

media kartu huruf dalam pembelajaran aksara Jawa kelas II di SDN Torongrejo 02 

Kota Batu, memiliki beberapa fungsi, yaitu: 

a. Media kartu huruf dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi tentang 

aksara Jawa, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan 

hasil belajar siswa. 

b. Media kartu huruf dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa 

sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. 

c. Media kartu huruf  dapat mengurangi verbalisme. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti pengamatan, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain -lain.  

Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dan 

pelaksanaan penelitian tindakan kela s, serta dengan pengamatan guru mengajar 

dengan menggunakan media kartu huruf dalam pembelajaran aksara Jawa, maka 

penggunaan media kartu huruf dapat meningkatkan motivasi dalam diri siswa 

untuk mempelajari aksara Jawa. Jika motivasi siswa dalam mempelajari aksara 

Jawa sudah meningkat, maka pemahaman siswa tentang aksara Jawa akan 

meningkat pula, dan pada akhirnya nilai yang diperoleh siswa dapat meningkat.  

                                                                 
77 Opcit. M. Basyirudin Usman; Asnawir 



 

 
 

Motivasi memang sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan 

terjadinya suatu perubahan energi pada diri manusia,  sehingga terjadi gejala 

kejiwaan, perasaan, dan juga emosi, untuk kemudian bertindak melakukan 

sesuatu.  

Jenis perilaku dengan beberapa indikator yang menyertai, yang menjadi 

pengamatan guru untuk menilai peningkatan motivasi siswa dalam belajar aksara 

jawa dengan menggunakan media kartu adalah:  

a. Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, indikatornya pencapaiannya 

adalah: menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, tampak bersemangat dalam 

mengerjakan tugas-tugas, dan berusaha mengerjakan semua tugas dalam 

waktu yang ditentukan.  

b.  Keceriaan, indikator pencapaiannya adalah: tampak gembira dan senang 

selama mengikuti pembelajaran, roman muka tampak berseri-seri dalam 

mengerjakan tugas -tugas 

c. Kreativitas, indikator pencapaiannya adalah: langsung memanipulasi alat 

peraga untuk memahami suatu konsep atau sifat, mengajukan pertanyaan 

kepada guru, jika belum jelas, dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, 

tepat waktu. 

 

A. Siklus I 

Pada siklus pertama ini dilaksanakan selama satu kali pertemuan. Pada  

pertemuan pertama ini, peneliti sudah langsung menerapkan penggunaan media 

kartu huruf dalam pembelajaran aksara Jawa. Dari hasil penelitian di pertemuan 



 

 
 

yang  pertama ini peneliti sudah menemukan hasil yang positif. Hal ini terbukti 

dengan tanggapan dari siswa terhadap penggunaan media kartu dalam kegiatan 

pembelajaran selama di kelas. Siswa merasa senang karena kegiatan pembelajaran 

diseting berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya.  

 Dari reaksi dan tanggapan siswa, terbukti bahwa penggunaan media kartu 

huruf dalam pembelajaran materi aksara Jawa ini berhasil diterapkan pada 

pembelajaran dalam siklus pertama. Peneliti mempunyai pandangan bahwa 

motivasi siswa pada pembelajaran aksara Jawa dapat meningkat. Dari 

meningkatnya motivasi siswa dalam belajar, terjadi pula peningkatan pada nilai 

yang diperoleh siswa. Pencapaian motivasi siswa yang ditunjukkan dengan 

tanggapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran mencapai 75%, 

perhatian siswa mencapai 75 %, dan perasaan senang mencapai 87,5 %.   

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan media kartu huruf dalam 

kegiatan pembelajaran aksara Jawa dapat berhasil pada siklus pertama ini, tetapi 

kurang maksimal. Oleh karena itu pada siklus selanjutnya diharapkan dapat 

meningkat lagi.  

Pada siklus pertama ini dapat disimpulkan bahwa hasil pembelajaran sesuai 

dengan yang diharapkan. Siswa mencapai nilai di atas standart yang ditentukan. 

Dari jumlah nilai siswa, dapat diketahui rata -rata kelasnya adalah 7,50. Jadi, 

peningkatan hasil belajar siswa me ningkat dari KKM yang menjadi standar 

kelulusan, yaitu 6,50  

 

 



 

 
 

B. Siklus II 

Siklus kedua ini adalah sebagai refleksi dari siklus yang pertama. Kesalahan 

yang terjadi di siklus yang pertama, diharapkan tidak terulang lagi pada siklus 

yang kedua ini. Pada siklus yang pertama, ada permasalahan yaitu tentang alokasi 

waktu yang terlalu sempit dengan rencana pembelajaran agak banyak, sehingga 

proses belajar mengajar sedikit kurang efektif.  

Kegiatan pembelajaran yang terjadi dalam siklus yang kedua ini, dapat 

dikatakan efektif dan motifasi siswa dalam belajar aksara Jawa dapat meningkat. 

Penerapan media kartu huruf dalam pertemuan ini dapat dilaksanakan dengan 

baik. Ini terbukti dengan adanya peningkatan motivasi dan antusias siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran masing-masing 

siswa berusaha semaksimal mungkin agar kelompoknya menjadi yang tercepat 

dan mendapat nilai dari guru/peneliti.  

Tingkat motivasi siswa pada siklus kedua ini sangat memuaskan, karena 

dari keseluruhan jumlah siswa tampak termotivasi dengan adanya kegiatan 

pembelajaran yang diseting permainan. Motivasi ini sangat berpengaruh pada nilai 

hasil belajar siswa, karena motivasi yang tinggi dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Dari peningkatan hasil belajar siswa di atas, peneliti menyimpulkan 

pembelajaran pada siklus kedua ini tingkat motivasi siswa meningkat dengan hasil 

yang memuaskan.  

 Pada siklus kedua ini, 87,5% siswa di dalam kelas termotivasi dengan 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Siklus kedua mengalami peningkatan 

dari pada siklus pertama. Pencapaian motivasi siswa 87,5 %, perhatian siswa 



 

 
 

93,75 % dan perasaan senang mencapai 93,75 %. Pencapaian pada siklus kedua 

ini mengalami peningkatan terhadap semua aspek yang diteliti. 

Pada pertemuan siklus kedua ini terjadi pula pada hasil penilaian dari 

pembelajaran yang dilaksanakan, dan hasilnya juga sesuai dengan yang 

diharapkan oleh peneliti. Pada pertemuan siklus kedua ini mengalami peningkatan 

dari siklus pertama. Siswa mendapat nilai di atas standar yang telah ditentukan, 

yaitu 6,50. Rata -rata kelas mencapai 8,50. 

 

C. Siklus Ketiga 

Pada siklus ketiga ini, guru/peneliti melakukan ulangan harian (pos test) 

guna mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan pembelajaran aksara Jawa 

dengan menggunakan media kartu huruf yang telah dilaksanakan. Dalam pos test 

kali ini, siswa sudah tidak bekerja dalam kelompok dan harus mengerjakan soal-

soal yang telah diberikan oleh guru sesuai dengan kemampuan masing-masing 

siswa. 

Dalam ulangan ini, peneliti masih menggunakan media  kartu huruf dalam 

penyajian soal-soal yang diberikan kepada siswa. Namun ada sedikit perbedaan 

dengan kartu huruf yang digunakan pada siklus pertama dan kedua, kartu huruf 

yang dipakai dalam mengerjakan soal ulangan ukurannya jauh lebih kecil. Jadi 

masing-masing siswa tinggal merangkai kartu huruf tersebut dalam kertas soal 

yang telah diberikan menjadi kata yang sesuai dengan apa yang diminta soal. 



 

 
 

Hasil dari ulangan harian (pos test) pada siklus ketiga ini sesuai dengan 

yang diharapkan oleh peneliti. Nila i yang diperoleh siswa rata-rata 8,50 atau dapat 

dikatakan melebihi dari KKM yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu 6,50.  

 



 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian penelitian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 

penggunaan media kartu huruf dalam pembelajaran aksara Jawa kelas II di SDN 

Torongrejo 02 Kota Batu, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini 

dapat diketahui dari hasil observasi, wawancara peneliti pada proes kegiatan 

pembelajaran berkenaan dengan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Adanya peningkatan motivasi belajar pada siswa dapat terlihat dari 

partisipasi serta keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal 

tersebut terbukti sebagaimana uraian berikut: 

1. Penggunaan media kartu huruf dalam pembelajaran aksara Jawa kelas II di 

SDN Torongrejo 02, berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh sangat 

baik dan mempunyai pengaruh positif bagi siswa. Penelitian tersebut adalah 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Aspek yang diukur dalam 

motivasi tersebut adalah, tanggapan, perhatian dan perasaan siswa ketika 

pembelajaran berlangsung. Ketiga aspek tersebut dapat meningkat dengan 

digunakannya media kartu huruf.  

2. Penggunaan media kartu huruf dalam pembelajaran aksara Jawa sangat baik 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa merasa senang dalam  

pembelajaran yang berlangsung dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai 
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dengan maksimal. Motivasi mempunyai pengaruh terhadap hasil nilai siswa. 

Siswa yang termotivasi, keinginan belajarnya akan meningkat.  

3. Hasil dari penggunaan media kartu huruf ini adalah tingkat motivasi siswa 

untuk mempelajari aksara Jawa meningkat dan pada akhirnya, nilai ulangan 

hariannya tentang aksara Jawa dapat melebihi standar yang ditetapkan dalam 

KKM, yaitu 6,50. Rata-rata nilai harian siswa kelas II SDN Torongrejo 02 

Kota Batu tentang materi aksara Jawa adalah 8,50.  

Adapun proses persiapan penggunaan media kartu huruf  dalam 

pembelajaran aksara Jawa pada kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu adalah: 

1.  Membuatan media kartu huruf pada kertas agak tebal dengan ukuran 5 x 5 cm 

disertai dengan pemberian warna yang berbeda tiap kelompoknya. 

2.  Membentuk kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang 

siswa.  

3.  Mempersiapkan RPP 

Proses pelaksanaan penggunaan media kartu huruf dalam pembelajaran 

aksara Jawa pada kelas II SDN Torongrejo 02 Kota Batu adalah: 

1.  Mengkondisikan siswa agar duduk berkelompok sesuai dengan bentukan 

guru. 

2.  Membagikan media kartu huruf pada tiap-tiap kelompok. 

3.  Menjalankan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat 

guru sebelumnya.  



 

 
 

Proses evaluasi kegiatan pembelajaran aksara Jawa ini masih menggunakan 

media kartu huruf. Namun media yang digunakan pada tahapan evaluasi ini 

sedikit berbeda dengan sebelumnya, yaitu lebih kecil ukurannya (1 x 1 cm). Kali 

ini siswa disuruh untuk mengerjakan/merangkai kartu huruf minimalis tersebut 

menjadi sebuah kata sesuai permintaan soal.  

 

B. SARAN  

 Ada beberapa saran peneliti yang diharapkan dapat membangun dan 

mendukung peningkatan  kualitas pembelaja ran Aksara Jawa di SDN Torongrejo 

02  pada khususnya dan seluruh lembaga pendidikan pada umumnya, diantaranya 

adalah: 

1.  Dalam setiap pembelajaran, perlu adanya pendekatan, metode, media dan 

teknik pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan 

sehingga dapat menarik perhatian dan minat siswa. Hal-hal tersebut 

hendaknya telah dipersiapkan oleh seorang guru sebelum melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Karena dengan adanya perencaan dan penentuan 

metode serta media yang akan dipakai, pembelajaran akan berjalan secara 

sistematis.  

2.  Siswa sangat membutuhkan motivasi dari seorang guru. Sebagai seorang guru 

hendaknya harus pandai dalam memberikan motivasi di dalam kelas. Karena 

motivasi sangat diperlukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa dan 

mereka akan lebih menikmati dan senang dengan kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan apabila dalam diri mereka telah tumbuh motivasi.  



 

 
 

3.  Dalam pembelajaran yang terpenting adalah tercapainya tujuan dari 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat tercapai jika siswa dalam kelas 

tingkat motivasinya tinggi dan siswa menyukai pembelajaran yang sedang 

mereka lakukan.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Daerah 

Kelas / Semester  : II/I 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

1.  Memahami dan mampu membaca teks aksara Jawa hanacaraka. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

1.  Membaca lancar teks aksara Jawa. 

 

C. MATERI POKOK 

Aksara Jawa 

 

D. INDIKATOR 

1.  Mampu membaca teks dasar aksara Jawa. 

2.  Mampu mengurutkan teks dasar aksara Jawa.  

3.  Mampu menyusun aksara Jawa menjadi sebuah kata yang dipahami. 

 

E. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1.  Kartu huruf 

2.  Tempat untuk meletakkan kartu huruf  

3.  Buku Tutur Basa Jawa 2 terbitan Yudistira  

4.  LKS Fokus Bahasa Jawa kelas II  

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1.  Tanya jawab 

2.  Diskusi  

3.  Permainan  



 

 
 

 

G. SKENARIO PEMBELAJARAN 

I. Kegiatan Awal 

6.  Guru membuka pelajaran dengan salam  

7.  Guru mengabsen atau memeriksa kehadiran siswa siap belajar, serta 

menyiapkan media dan sumber belajar  

8.  Guru menanyakan siswa sebelum berangkat sekolah  

9.  Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan yang akan 

dicapai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

10. Guru memberikan penjelasan tentang langkah-langkah dan kegiatan 

yang akan dilakukan dalam pembelajaran   

II. Kegiatan Inti  

6.  Siswa dibentuk menjadi 4 kelompok 

7.  Masing-masing kelompok mendapatkan satu set media kartu huruf 

aksara Jawa yang berbeda warna tiap kelompoknya. 

8.  Masing-masing kelompok mengacak kartu huruf yang telah diterima, 

kemudian masing-masing kelompok tersebut berlomba untuk 

mengurutkan kartu huruf aksara Jawa tersebut menjadi urutan yang 

sesuai. 

9.  Setiap kelompok secara bergantian maju dan mencoba menyebutkan 

satu per saru kartu huruf yang ditunjukkan oleh guru.  

10. Bagi kelompok lain yang tidak maju, mereka berperan sebagai 

pengoreksi, apakah Jawaban kelompok yang maju benar atau salah.. 

III.  Kegiatan Akhir  

5.  Siswa bertanya Jawab dengan guru tentang materi pelajaran yang 

belum dipahami. 

6.  Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran  



 

 
 

7.  Siswa mengerjakan evaluasi secara tertulis  

8.  Guru menyampaikan salam penutup 

 

H. PENILAIAN 

1.  Kerja sama  

2.  Keaktifan  

3.  Hasil kerja  



 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Daerah 

Kelas / Semester  : II/I 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

1.  Memahami dan mampu membaca teks aksara Jawa hanacaraka. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

1.  Membaca lancar teks aksara Jawa. 

 

C. MATERI POKOK 

Aksara Jawa 

 

D. INDIKATOR 

1.  Mampu membaca teks dasar aksara Jawa. 

2.  Mampu mengurutkan teks dasar aksara Jawa.  

3.  Mampu menyusun aksara Jawa menjadi sebuah kata yang dipahami. 

 

E. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1.  Kartu huruf 

2.  Tempat untuk meletakkan kartu huruf  

3.  Buku Tutur Basa Jawa 2 terbitan Yudistira 

4.  LKS Fokus Bahasa Jawa kelas II  
 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1.  Tanya jawab 

2.  Diskusi  

3.  Permainan  
 



 

 
 

G. SKENARIO PEMBELAJARAN 

I. Kegiatan Awal 

5.  Guru membuka pelajaran dengan salam 

6.  Guru mengabsen atau memeriksa kehadiran siswa untuk siap belajar, 

serta menyiapkan media dan sumber belajar 

7.  Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan yang akan 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran kali ini.  

8.  Guru memberikan penjelasan tentang langkah-langkah dan kegiatan 

yang akan dilakukan dalam pembelajaran 

 

IV.  Kegiatan Inti  

8.  Siswa kembali berkumpul dengan kelompoknya sesuai dengan 

kelompok pada pertemuan sebelumnya. 

9.  Siswa bersama-sama guru membahas materi soal yang diberikan pada 

pertemuan sebelumnya.. 

10. Masing-masing kelompok mendapatkan satu set kartu huruf aksara 

Jawa. 

11. Masing-masing kelompok mencoba menyususn kartu huruf aksara 

Jawa menjari urutan yang sesuai.  

12. Siswa secara bersama-sama membca aksara Jawa yang telah di 

susunnya tersebut. 

13. Masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil 

kertas yang berisikan perintah untuk menyusun aksara Jawa menjadi 

suatu kata.  

14. Kelompok berlomba untuk menyusun kartu huruf aksara Jawa 

menjadi kata yang sesuai dengan perintah guru.  

 



 

 
 

V. Kegiatan Akhir  

1.  Siswa bertanya Jawab dengan guru tentang apa yang diperoleh siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembe lajaran 

2.  Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran 

3.  Siswa mengerjakan evaluasi secara tertulis  

4.  Guru menyampaikan salam penutup 

 

H. PENILAIAN 

1.  Kerja sama  

2.  Keaktifan  

3.  Hasil kerja  

 



 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Daerah 

Kelas / Semester  : II/I 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

1.  Memahami dan mampu membaca teks aksara Jawa hanacaraka. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

1.  Membaca lancar teks aksara Jawa. 

 

C. MATERI POKOK 

Aksara Jawa 

 

D. INDIKATOR 

1.  Mampu membaca teks dasar aksara Jawa. 

2.  Mampu mengurutkan teks dasar aksara Jawa.  

3.  Mampu menyusun aksara Jawa menjadi sebuah kata yang dipahami. 

 

E. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1.  Kartu huruf 

2.  Tempat untuk meletakkan kartu huruf  

3.  Buku Tutur Basa Jawa 2 terbitan Yudistira  

4.  LKS Fokus Bahasa Jawa kelas II  

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1.  Diskusi  

 

 



 

 
 

G. SKENARIO PEMBELAJARAN 

IV.  Kegiatan Awal 

4.  Guru mebuka pelajaran dengan salam.  

5.  Guru mengabsen atau memeriksa kehadiran siswa untuk siap belajar. 

6.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

V. Kegiatan Inti  

6.  Guru menyiapkan soal-soal untuk ujian.  

7.  Siswa mendapatkan soal dan mengerjakannya sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan. 

8.  Setelah semua siswa selesai mengerjakan ujiannya, guru meminta 

siswa mengumpulkan hasil ujiannya.   

9.  Guru membagikan kembali secara acak untuk mengoreksi bersama.  

10. Guru menilai hasil dari ujian secara keseluruhan.  

VI.  Kegiatan Akhir  

3.  Penilaian proses  

4.  Guru bersama-sama siswa menutup pelajaran dengan doa  

 

H. EVALUASI 

1.  Keaktifan  

2.  Hasil kerja  
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DAFTAR PENILAIAN MOTIVASI SISWA 

No Nama Siswa 

Tanggapan 

T KT 

1 2 3 1 2 3 

1 Afinas Rizki Imandani √ √     

2 Anggi Salsa Fadhila P. √ √     

3 Arya Dana Ananda P. √ √     

4 Dian Putra Rahmadani √ √     

5 Dwi Baktur Sumana B.    √ √  

6 Fahrul Alfin Mustofa P.    √ √  

7 Fitrah Eka Ardiansyah √ √     

8 Juwinda Putri Puspitasari √ √     

9 Leonita Febiana Dian P. √ √     

10 Marisa Putri Silia √ √     

11 Restu Dinata  √ √     

12 Ria Dani Novianti √ √     

13 Sahrul Rahmadani  √  √   

14 Ulfi Maharani Andriana √ √     

15 Yogi Pratama P.  √  √   

16 Yoga Pratama Aji √ √     

Jumlah 12 14  4 2  

 
Keterangan: 
T  = Tanggapan 
K T  = Kurang Tanggap 
1  = Pertemuan Pertama 
2  = Pertemuan Kedua 
3  = Pertemuan Ketiga 
 
  



 

 
 

DAFTAR PENILAIAN PERHATIAN 

 

No Nama Siswa 

Perhatian 

P KP 

1 2 3 1 2 3 

1 Afinas Rizki Imandani √ √     

2 Anggi Salsa Fadhila P. √ √     

3 Arya Dana Ananda P. √ √     

4 Dian Putra Rahmadani √ √     

5 Dwi Baktur Sumana B.    √ √  

6 Fahrul Alfin Mustofa P.  √  √   

7 Fitrah Eka Ardiansyah √ √     

8 Juwinda Putri Puspitasari √ √     

9 Leonita Febiana Dian P. √ √     

10 Marisa Putri Silia √ √     

11 Restu Dinata  √ √     

12 Ria Dani Novianti √ √     

13 Sahrul Rahmadani  √  √   

14 Ulfi Maharani Andriana √ √     

15 Yogi Pratama P.  √  √   

16 Yoga Pratama Aji √ √     

Jumlah 12 15  4 1  

 
Keterangan: 
P  = Perhatian 
K P  = Kurang Perhatian 
1  = Pertemuan Pertama 
2  = Pertemuan Kedua 
3  = Pertemuan Ketiga 
 



 

 
 

DAFTAR PENILAIAN PERASAAN 

 

No Nama Siswa 

Perasaan 

S KS 

1 2 3 1 2 3 

1 Afinas Rizki Imandani √ √     

2 Anggi Salsa Fadhila P. √ √     

3 Arya Dana Ananda P. √ √     

4 Dian Putra Rahmadani √ √     

5 Dwi Baktur Sumana B.    √ √  

6 Fahrul Alfin Mustofa P. √ √     

7 Fitrah Eka Ardiansyah √ √     

8 Juwinda Putri Puspitasari √ √     

9 Leonita Febiana Dian P. √ √     

10 Marisa Putri Silia √ √     

11 Restu Dinata  √ √     

12 Ria Dani Novianti √ √     

13 Sahrul Rahmadani  √  √   

14 Ulfi Maharani Andriana √ √     

15 Yogi Pratama P. √ √     

16 Yoga Pratama Aji √ √     

Jumlah 14 15  2 1  

 
Keterangan: 
T  = Tanggapan 
K T  = Kurang Tanggap 
1  = Pertemuan Pertama 
2  = Pertemuan Kedua 
3  = Pertemuan Ketiga 
 

 
  



 

 
 

DAFTAR NILAI TIAP PERTEMUAN 

 

No Nama Siswa 
Nilai 

1 2 3 

1 Afinas Rizki Imandani 8.50 10.00 10.00 

2 Anggi Salsa Fadhila P. 8.00 10.00 10.00 

3 Arya Dana Ananda P. 8.50 10.00 10.00 

4 Dian Putra Rahmadani 8.50 8.50 8.50 

5 Dwi Baktur Sumana B. 6.00 7.00 7.00 

6 Fahrul Alfin Mustofa P. 6.00 7.50 7.50 

7 Fitrah Eka Ardiansyah 8.50 10.00 10.00 

8 Juwinda Putri Puspitasari 8.00 8.00 8.00 

9 Leonita Febiana Dian P. 8.00 9.50 9.50 

10 Marisa Putri Silia  8.00 9.50 9.50 

11 Restu Dinata  7.50 7.50 7.50 

12 Ria Dani Novianti 7.50 8.00 8.00 

13 Sahrul Rahmadani 6.00 8.50 8.50 

14 Ulfi Maharani Andriana 7.50 7.50 7.50 

15 Yogi Pratama P. 6.00 7.50 7.50 

16 Yoga Pratama Aji 7.50 7.00 7.00 

Jumlah 120.00 136.00 136.00 

Rata-Rata  7.50 8.50 8.50 
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DATA GURU DAN PEGAWAI SDN TORONGREJO 02 
 

N
O 

NAMA 
NIP 

L/
P 

Ijazah 
tertinggi

/ Thn 
Lulus 

Tk/ 
Gol 
 

 

Jabatan di Seko 
Sbg. KS/Gr.Agm.Gr 

Kls/Gr OR 
(TU/Penjaga) 

Status Guru 
Tanggal Dan  
Nomor SK  
Terakhir 

TMT 
 

Masa Kerja 
Keseluruhan 

Keterangan 
Alamat 

No. Telp 

P
N
S 

D
P
K 

Bant
u 

Kont
r 

GT
Y 

GTT 
  Thn Bln 

 

PT
Y PTT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 
 
1 
 

ENDAH ISTYAWATI, S.Pd 
NIP.19520304197705.2.002 P 

S.I 
1997 

 
IV/a 

Kepala Sekolah 
Guru Bidg Studi  V - - - - - 

27-02-2006 
823.4/66/042/2006 

822.4/635/422/024/2008 
01-03-1977 32 10 

Ds. Torongrejo 
 Kec. Junrejo  
0341 7576 352 

 
2 
 

ELOK UMIYATI, A.Ma.Pd 
NIP.19570723197809.2.001 

P 
D.II 
2000 

IV/a 
 

Guru Kelas IV V - - - - - 

10-04-2007 
823.0/4062/042/2007 

822.4/1840/15/426.024/200
7 

01-09-1978 31 04 
Ds. Torongrejo 
 Kec. Junrejo  
0341 7566352 

 
3 
 

MUDJIB, S.Ag 
19520801197807.1.002 L S.I 

1998 
III/c 

 
GPAI V - - - - - 

30-10-2007 
822.3/2051.8/422.024/2007 

 
01-07-1978 31 06 

Ds. Ngijo  
Kec. Karangploso 
0341 461147 

 
4 
 

SUTIKNO, A.Ma.Pd 
NIP.19700103 199304.1001 L 

 
D II 
1992 

III/c Guru kelas V V - - - - - 
23-02-2009 

822.3/117.19/422402/2009 01-04-1993 16 09 
Ds. Torongrejo 
 Kec. Junrejo  
 

 
5 
 

SUYONO, S.Pd 
NIP.19650216 199201 1 001 

L 
S.I 

1997 
III/b 

 Guru Kelas VI V - - - - - 

29-12-2006 
822.3/1727.11/422.024/200

6 
 

01-01-1992 18 00 
Ds. Torongrejo 
 Kec. Junrejo  
0341 597538 

 
6 
 

MOH. MUSLIH, A .Ma 
NIP. 19840115 200903.1.10 L 

D.II 
2007 

II/b 
 

Guru Kelas III V - - - - - 
29 -04-2009 

813.2/0231/SK/422.402/20
09 

01-03-2009 00 09 
Desa Blaru, kec. Badas, 
Kab. Kediri 

 
7 
 

MOH.IRKHAM .K, A.Ma 
19860726 200903.1.003 L 

D II 
2007 II/b Guru Kelas  II V - - - - - 

29-04-2009 
813.2/ 

0229/SK/422.402/2009 
01-03-2009 00 09 

Jln. Sumbersari Gg 02 
No. 99. Kota Malang 
0341 7696993 

 
8 
 

SRIWATI ,S.Pd  
NIP.19660904 200701.2.014 P 

S 1 
2009 

II/a 
 Guru Kelas I V - -  - - 

01-01-2007 
813.2/326/SK/422.024/200

7 
01-01-2007 03 00 

Ds. Junrejo 
 Kec. Junrejo  
0341 5468643 

 
9 
 

BAWON SASMITO  
NIP. 
Malang, 14 Okt  1983  

L 
SMK 
2005 

 
- Penjaga  - - - V -  - 01-01-2005 05 00 

Ds. Ngukir  
Kec. Junrejo 
0341 5414188 

 
10 
 

SIGIT PRAMONO 
NIP. 
Malang, 01 April 1985 

L 
SMU 
2005 

- 
 

Guru Bidg Studi Penjaskes 
& Kesenian I-III 

- - - - - V - 01-04-2005 04 09 
Ds. Pendem 
Kec. Junrejo 
0341 9363630 

 
11 
 

EKO PUJI SANTOSO. 
NIP. 
Nganjuk, 10 Juli 1983 L SMU 

2003 

- 
 
 

Guru Bidg Studi 
Matematika & Kesenian 

V-V 
- - - -- - V - 01-01-2006 04 00 

Ds. Pendem 
Kec. Junrejo 
0341 9293 960 

12 
B.LISTIYOWATI  
NIP. 
Malang, 07 Maret 1988 

P SMA 
2007 

- Guru Bidg Studi Bhs. 
Inggris 

- - - - - V - 01-08-2007 02 05 
Ds. Torongrejo 
 Kec. Junrejo  
0341 9536140 

 



 

 
 

STRUKTUR ORGANISASI SDN TORONGREJO 02 KOTA BATU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DINAS PENDIDIKAN 

TU 

 (TATA USAHA) 

BENDAHARA 
SEKOLAH 

MASYARAKAT WALI 
MURID 

KEPALA 
SEKOLAH 

SISWA 

KLS I KLS II KLS III KLS VI KLS V KLS IV 



 

 
 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SDN TORONGREJO 02 KOTA BATU 
 

 
 

 
 
 

KEPALA SEK. 

 

TATA USAHA 

 

DEWAN/KOMITE 

 

UNIT PERPUS 

 

JABATAN 

GURU KLS I 

 

GURU KLS II 

 

GURU KLS IV 

 

GURU KLS III 

 

GURU KLS VI 

 

SISWA 

MASYARAKAT SEKITAR 

GURU KLS V 

 



 

 
 

  

PERPUSTAKA
AN 

 

RUANG 

GURU 

 

RUANG 

KS 

 

KELAS 

VI 

 

KELAS 

V 

 

KELAS 

I DAN II 

KM 

WC 

WC 

 

UKS 

 

KELAS 

III 

 

KELAS  

IV 

 

PAUD 

 

PEMUKIMAN PENDUDUK 

JL. CENDANA 

 

 

 

DENAH 

 

SDN TORONGREJO 
02  

 

JUNREJO-KOTA 
BATU 

HALAMAN SEKOLAH 
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