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ABSTRAK 

 

Kurniawati, Yuli,  Penggunaan Multimedia Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Jawa Siswa 

Kelas III B  MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. IAIN 

Ponorogo. Pembimbing Ali Ba’ul Chusna, M.S.I. 

Kata Kunci: Pembelajaran Bahasa Jawa, Multimedia, 

Hasil Belajar  

Pemanfaatan teknologi komputer sebagai media 

pembelajaran sering disebut sebagai multimedia. 

Multimedia merupakan media presentasi dengan 

menggunakan teks, audio, dan visual sekaligus. Dengan 

adanya multimedia diharapkan dapat membantu  siswa  

memahami  materi  bahasa  Jawa,  karena  dengan  

menggunakan multimedia   memungkinkan untuk  

menghadirkan  bentuk  pembelajaran  yang menarik dan 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) 

Penggunaan  multimedia dalam  meningkatkan hasil belajar 

bahasa Jawa bagi siswa kelas III B MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 (2) 

Peningkatan hasil belajar bahasa Jawa bagi siswa kelas III B 

MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

Penelitian ini merupakan  Penelitian  Tindakan  

Kelas (PTK)  yang terdiri dari dua siklus. Masing-masing 
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siklus terdiri dari empat tahapan yaitu planning Action , 

observation, dan reflection. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas III B  MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo yang berjumlah 25 siswa. Penelitian berlangsung 

pada bulan  maret-april 2019, pada semester genap tahun 

pelajaran 2018/2019.  

Berdasarkan analisis data ditemukan  bahwa (1) 

Penggunaan multimedia dalam pembelajaran bahasa Jawa 

bagi siswa kelas III B  MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo dilaksanakan melalui empat tahapan yaitu tahap 

(1) planning, yaitu merupakan persiapan perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari materi, video pembelajaran 

dan juga power point yang akan digunakan selama proses 

belajar mengajar,; acting,  yaitu melakukan kegiatan belajar-

mengajar dengan menggunakan power point ; observasi,  

yaitu mengamati peserta didik; dan reflecting, yaitu peneliti 

mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan 

(2) penggunaan multimedia dalam pembelajaran bahasa 

Jawa mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas III MI 

Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo. Hal ini dapat 

dilihat dari peningkatan hasil belajar bahasa Jawa dalam 

setiap siklusnya. Pada siklus I prosentase hasil belajar siswa  

45,5%, hasil belajar siswa pada siklus II mencapai 

prosentase 84%.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan zaman berdampak terhadap  

kebiasaan gaya hidup sosial masyarakat di Indonesia, 

khususnya di wilayah Jawa Timur pada salah satu 

Kabupaten yaitu Kabupaten Ponorogo. Perubahan 

tersebut berdampak terhadap cara berkomunikasi 

masyarakat dalam  menggunakan bahasa daerah. Saat 

ini, masyarakatsebagian besar kurang mengguasai 

bahkan tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa 

kesehariannya. Orang tua banyak yang membiasakan 

anaknya untuk berbahasa Indonesia (bahasa nasional) 

sejak kecil, sehingga bahasa Jawa dirasa sulit untuk 

dipelajari. 

Bahasa jawa adalah bahasa daerah terbesar di 

antara  672 bahasa daerah yang ada di Indonesia. 

Bahasa Jawa juga merupakan salah satu bidang ilmu 

yang dimasukkan dalam pelajaran sekolah sebagai 

pendidikan bahasa Jawa
1
. Bahasa Jawa termasuk dalam 

muatan lokal wajib untuk jenjang SekolahDasar
2
. 

Pendidikan bahasa Jawa tidak hanya memuat materi  

                                                           
1
Endang Sri Martutui, Pembelajaran Bahsa Jawa di Sekolah 

Dasar (Magetan: CV, AE Media Grafika, 2016) 01. 
2
Peraturan Gubernur, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai 

Muatan Lokal Wajib Di Sekolah Dasar.(2013) 64.  
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tentang  kebahasaan  Jawa  saja,  bidang  ilmu  ini  juga  

mempelajari  tentang unggah-ungguh atau sopan santun 

bagaimana bersikapdalam bermasyarakat. Tata cara 

bertingkah laku  yang baik, berbicara, dan bertemu 

dengan orang tercantum dalam materi pendidikan 

bahasa Jawa. Selain itu pendidikan bahasa Jawa 

memuat materi  yang berkaitan dengan kebudayaan 

Jawa seperti wayang, puisi Jawa atau  yang biasa 

disebut  geguritan,  tembang  macapat, serta  huruf 

Jawa atau yang biasa disebut aksara Jawa. Hal  ini  

menunjukkan  bahwa  pelajaran bahasa Jawa sangat 

penting untuk diajarkan sebagai salah satu mata 

pelajaran di sekolah.   

Pelajaran  bahasa  Jawa  tidak  hanya  sekedar  

materi  pelajaran,  melalui mata  pelajaran  ini  siswa  

juga  diajak  untuk  tetap  melestarikan  kebudayaan-

kebudayaan Jawa yang ada di Indonesia.Perubahan 

zaman juga membawa perubahan kebiasaan dan 

kehidupan sosial masyarakat.  Banyak  masyarakat  

yang  tidak  lagi  menggunakan  bahasa  Jawa sebagai 

bahasa kesehariannya. Anak-anak dilatih menggunakan 

bahasa Indonesia semenjak kecil sebagai bahasa sehari-

hari, sehingga bahasa Jawa dirasa menjadi sulit untuk 

dipelajari.  

Melihat fenomena tersebut, peneliti melakukan 

observasi pada saat magang II di salah satu lembaga 

pendidikan yaitu MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo.  Sesuai dengan hasil observasi dikelas III B 

MI Ma’arif Patihan Wetan, Pada saat pembelajaran 
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bahasa jawa berlangsung, peneliti menemukan bahwa 

siswa mengalami kesuliatan dalam memahami materi 

bahasa jawa. Hal ini dibuktikan berdasarkan keterangan 

wali  kelas III B MI Ma’arif Patihan Wetan bahwa 9 

dari  25  siswa  belum  mencapai  nilai ketuntasan  

minimal  yaitu 70 dalam  pelajaran bahasa Jawa. Hal ini 

menunjukan bahwa hasil belajar siswa kelas III B MI 

Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo masih 

rendah. Hasil  wawancara bersama siswa Peneliti: 

“Biasanya pak guru ketika mengajar bahasa jawa 

bagaimana?hmm, misal mengunakan media apa gitu 

hehe” Zami: “hanya cermah kak ngak pakek LCD” 

Peneliti: “oke mulai hari ini ketika belajar bahasa jawa 

bersama kakak, kakak akan mengunakan LCD atau biasa 

disebut dengan multimedia kalian siap” Siswa: siappp...”.  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut membuktikan 

bahwa ketika proses pembelajaran bahasa jawa guru 

belum menggunakan multimedia berbasis LCD guru 

hanya menggunakan buku sumber belajar pegangan  

siswa. Metode  pembelajaran  dalam  dunia pendidikan  

dapat  dihadirkan  dengan  menggunakan  alat peraga 

pembelajaran atau sering dikenal dengan  media  

pembelajaran. Namun, terkadang alat peraga yang 

digunakan masih kurang menarik dan  bersifat  

monoton.  

Media  merupakan salah satu sarana untuk 

meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Karena 

beraneka ragamnya media tersebut, maka masing-

masing media mempunyai karakteristik yang berbeda-
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beda. Adanya perbedaan karakteristik tersebut menjadi 

salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan oleh 

tenaga pengajar atau guru dalam memilih media 

pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran dan 

tingkatan kelas. Untuk itu guru harus dengan cermat 

dan tepat dapat menggunakan media pembelajaran 

tersebut.
3
 Salah  satu  metode  pembelajaran  yang  

sekarang  ini  dapat dikembangkan  adalah  dengan  

memanfaatkan  teknologi komputer sebagai media 

pembelajaran.
4
 

Pemanfaatan teknologi komputer sebagai media 

pembelajaran sering disebut sebaga imultimedia. 

Multimedia merupakan media presentasi dengan 

menggunakan teks, audio, dan visual sekaligus. 

Menurut Hofstteter multimedia adalah pemanfaatan 

komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, 

audio, gambar, animasi.
5
 Adanya multimedia 

diharapkan dapat membantu  siswa  memahami  materi  

bahasa Jawa,  karena  dengan  menggunakan 

multimedia   memungkinkan untuk  menghadirkan  

bentuk  pembelajaran  yang menarik. Melalui  

pemanfaatan  teknologi  komputer dapat  disajikan  

media  pembelajaran  yang  memuat materi  

                                                           
3
Asnawir,dkk. Media Pembelajaran . (Padang:2002),15. 

4
Hesti Astria Wijayanti, dkk. “Media Pembelajaran Interaktiv 

Aksara Jawa Berbasis Flash”. (jurnal. Semarang, 2012) 
5
Rusman, Deni Kurniawan, Ceri Riyanan, Pembelajaran 

Berbasis Teknologi Komputer (Bandung: PT Rajagrafindo 

Persada,2011) 296.  
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pembelajaran  secara  tekstual,  audio, visual, dan audio 

visual.
6
 

Bahasa Jawa  dianggap  sebagai  mata  pelajaran  

kuno  yang  tidak  terlalu  penting  untuk dipelajari. 

Berbeda dengan mata pelajaran komputer yang lebih 

diminati oleh siswa. Hal ini dapat terlihat dari antusias 

siswa saat pelajaran TIK berlangsung. MI Ma’arif 

Patihan Wetan merupakan salah satu Madrasah 

Ibtidaiyah di kota Ponorogo dengan fasilitas  

laboratorium komputer  yang cukup memadai sehingga 

pelajaran TIK  dapat  dilaksanakan  dengan  baik. Siswa  

lebih  mudah  paham karena dapat mempraktekkan 

sendiri secara langsung apa yang sedang diajarkan. 

Rasa  ingin  tahu  siswa  terhadap  sesuatu  yang  baru  

dan  menyenangkan  menjadi salah satu pendorong 

tingginya minat siswa terhadap mata pelajaran ini. 

Berdasarkan paparan diatas, peneliti bermaksud 

melakukan  kajian mendalam terkaiat pemanfaatan 

multimedia dalam pembelajaran bahasa jawa. Adapun 

judul peneliti yang diambil adalah “Penggunaan 

Multimedia Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa 

Jawa Siswa Kelas III B  MI Ma’arif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019.” 

Pemanfaatan multimedia dalam dunia 

pendididkan bukanlah hal yang baru. Terdapat beberapa 

kajian yang telah membahas tentang penggunan 

multimedia dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Jawa. 

                                                           
6
Ibid.  
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Salah satu diantaranya adalah “Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Aksara Jawa dengan 

Multimedia Senenge Sinau Aksara Jawa pada Siswa 

Kelas IV A SDN Gedongkiwo Yogyakarta”.
7
Penelitian 

yang dilakukan oleh  Silviana Desi Marantika ini fokus 

pada penggunaan  multimedia  senenge  sinau  aksara  

jawa dalam pembelajaran mampu menarik perhatian 

siswa dan memotivasi siswa untuk belajar sehingga 

hasil belajar aksara Jawa dapat meningkat. 
8
 

Berbeda dengan kajian tersebut penelitan ini 

difokuskan pada implementasi penggunaan multimedia  

untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Jawa siswa di 

MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. Peneliti melihat bahwa penelitian ini 

penting untuk dilakukan mengingat perkembagan 

teknologi  yang semakin pesat sehingga sudah 

selayaknya untuk dapat dimanfaatkan dengan maksimal 

dalam dunia pendidikan sebagai salah satu bentuk 

inovasi pembelajaran. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan media LCD dengan power point sehingga 

menarikperhatian siswa untuk lebih fokus 

memperhatikan pelajaran. Penggunaan multimedia 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar bahasa 

                                                           
7
 Silviana Desi Marantika, Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Aksara Jawa dengan Multimedia Senenge Sinau Aksara Jawa 

pada Siswa Kelas IV A SDN Gedongkiwo Yogyakarta. (Tesis, UNY, 

Yogjakarta, 2015) 
8
Hasil penelitian SDN Gedongkiwo Yogyakarta pada bulan  Mei  

2015 
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Jawa siswa MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo. 

 

B. Identifikasi dan Pembahasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka 

identifikasi masalah dalam  penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Kurangnya motivasi belajar siswa 

b. Strategi yang digunakan kurang menarik 

2. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini dibatasi pada masalah 

tentang penggunaan multimedia untuk meningkatkan 

hasil belajar bahasa jawa siswa MI Ma’arif Patihan 

Wetan Ponorogo. Penelitian ini dibatasi dikelas III B 

karena keterbatasan waktu untuk melakukan 

penelitian selama satu semester, dan di batasi dalam 

pembelajaran bahasa Jawa, karena dalam penelitian 

ini pembelajaran bahasa Jawa yang paling cocok 

digunakan sebagai bahan penelitian. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaiman penggunaan multimedia dalam 

pembelajaran bahasa Jawa bagi siswa kelas III B MI 

Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019 ? 
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2. Apakah penggunaan multimedia dapat 

meningkatkan hasil belajar bahasa jawa siswa kelas 

III B MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019 ? 

 

D. Tujuan Peneliti 

Penentuan tujuan dalam satu kegiatan adalah 

merupakan bagian penting sebab dengan adanya tujuan 

yang jelas maka kegiatan atau tindakan tersebut akan 

memiliki arah yang jelas pula.Adapun tujuan peneliti ini 

adalah 

1. Untuk mengetahui penggunaan multimedia dalam 

pembelajaran bahasa Jawa bagi siswa kelas III B MI 

Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar melalui 

penggunaan multimedia dalam pembelajaran bahasa 

jawa siswa kelas III B MI Ma’arif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo tahun ajaran 2018/2019  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretik 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  mampu  

memberikan  informasi  mengenai berbagai hal 

yang berkaitan dengan penerapan multimedia aksara 

Jawa dalam komputer  terhadap  kemampuan  

membaca  aksara  Jawa. 
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2. Manfaat Praktik  

a. Bagi Guru  

Penelitian ini dabat memberikan 

informasi terkait dengan pembelajaran bahasa 

jawa berbasisi multimedia. 

b. Bagi Siswa  

Dapat  menumbuhkan  minat  belajar  

siswa  melalui  penerapan multimedia 

pembelajaran yang menarik  sehingga 

memotivasi siswa dalam proses  pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Meningkatkan  kemampuan  siswa  

dalam  membaca  aksara Jawa  serta  

menumbuhkan  suasana  pembelajaran  yang  

menyenangkan  di kelas. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini, menjadi pembelajaran 

yang sangat berharga dan menjadi pertimbangan 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK)  ini adalah :  

Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, identifikasi dan pembatasan 
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masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitiian.Bab pertama ini dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam memaparkan data. 

Bab dua adalah kajian teori yang berisi tentang 

telaah penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka 

berfikir, hipotesis penelitian.Bab ini dimaksud untuk 

memudahkan peneliti menjawab hipotesis. 

Bab tiga, adalah metode peneliti, yang meliputi 

obyek Penelitian Tindakan Kelas (PTK), setting PTK, 

variable yang diamati, prosedur PTK (perencanaan, 

pelaksanaan, oservasi, refleksi). 

Bab empat adalah hasil penelitian tindakan kelas 

yang meliputi gambaran singkatan lokasi penelitian, 

penjelasan per – siklus, proses analisis, data per-siklus, 

dan pembahasan. 

Bab lima merupakan bab terakhir dalam laporan 

ini berisi penutup meliputi : kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

 TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI,KERANGKA BERFIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan salah satu dari sekian 

banyak karya ilmiah yang  mengkaji masalah 

pembelajaran bahsa jawa dan multimedia. Adapun hasil 

karya yang meneiti tentang pembelajaran bahasa jawa 

dan multimedia yang  selaras dengan apa yang ingin 

penulis teliti diantaranya adalah:Pertama, penelitian 

terdahulu yang berjudul Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Aksara JawaDengan Multimedia 

Senenge Sinau Aksara Jawa Pada Siswa Kelas IV  A SD 

N Gedongkiwo Yogyakarta
9
yang disusun oleh Silviana 

Desi Marantika, membahas tentang upaya  

meningkatkan  kemampuan membaca  aksara  Jawa 

dengan  multimedia dapat disimpulkan sebagai berikut:  

kemampuan  membaca  aksara  Jawa  dilakukan  dengan  

cara melakukan  aktivitas  belajar  siswa  yaitu  

mengoperasikan  dan  mengamati multimedia  Senenge  

Sinau  Aksara  Jawa,  mendemontrasikan  aksara  Jawa, 

mengeja  aksara  Jawa,  menulis  aksara  Jawa,  dan  

                                                           
9
Silviana Desi Marantika, Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Aksara Jawa dengan Multimedia Senenge Sinau Aksara Jawa 

pada Siswa Kelas IV A SDN Gedongkiwo Yogyakarta. (Tesis, UNY, 

Yogjakarta, 2015) 70. 
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mengerjakan  soal  latihan. Penggunaan multimedia 

Senenge Sinau Aksara Jawa  dalam pembelajaran 

mampu menarik  perhatian  siswa  dan  memotivasi  

siswa  untuk  belajar  sehingga  hasil belajar aksara Jawa  

dapat meningkat.  

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  

dapat  disimpulkan  bahwa penggunaan multimedia 

Senenge Sinau Aksara Jawa  dalam pembelajaran 

mampu menarik  perhatian  siswa  dan  memotivasi  

siswa  untuk  belajar  sehingga  hasil belajar aksara Jawa  

dapat meningkat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 

hasil transliterasi aksara Jawa ke dalam tulisan latin. 

Pada pra siklus, jumlah siswa yang mencapai KKM 

sebanyak 2 siswa atau 8% menjadi 11 siswa atau 44% 

pada siklus I dan meningkat menjadi 21 siswa atau 84% 

pada siklus II.
10

 

Kedua, aplikasi alat bantu pembelajaran aksara 

jawa berbasis multimedia untuk kelas III SDN 2 

Sokanegara yang ditulis oleh Afriyan Nur Adiat. Media  

pembelajaran  aksara  jawa berbasis multimedia untuk 

kelas III SDN 2 Sokanegara dapat dirancang  dengan  

mengkombinasikan  animasi dengan  masking  dan  

action  script  untuk mengontrol  animasi  agar  sesuai  

dengan  yang diinginkan. Media pembelajaran aksara 

jawa ini merupakan salah  satu  alternatif  media  

penyampaian pembelajaran  di  sekolah  sehingga  

                                                           
10

 Silviana Desi Marantika, Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Aksara Jawa dengan Multimedia Senenge Sinau Aksara Jawa 

pada Siswa Kelas IV A SDN Gedongkiwo Yogyakarta. (Tesis, UNY, 

Yogjakarta, 2015) 70. 
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membantu proses  belajar  mengajar  dan  bermanfaat  

bagi semua pihak yang terkait. 

Dalam penelitian diatas terdapat kesamaan yaitu 

sama-sama meneliti tentang aktivitas belajar dengan 

menggunakan multimedia. Perbedaanya pada peneliti 

milik Silviana Desi Marantika hanya menekankan pada 

Senenge  Sinau  Aksara  Jawa,sedangkan penelitian 

yang peneliti lakuan mengunakan variabel pembelajaran 

bahasa jawa berasis multimedia. Sedangkan perbedaan 

dengan penelitian milik Afriyan Nur Adiat 

mengkombinasikan  animasi dengan  masking  dan  

action  script  untuk mengontrol  animasi  agar  sesuai  

dengan  yang diinginkan. Dengan  demikian, dapat 

dipastikan bahwa penelitian yang peneliti lakukan belum 

pernah diteliti oleh peneliti lainnya.  

 

B. Landasan Teori 

1. Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa adalah bahasa daerah terbesar 

diantara bahasa daerah yang ada di indonesia, karena 

memiliki penutur terbanyak yaitu sekitar  juta jiwa 85 

jiwa menurut  data sensus Biro Pusat Statistik. 

Wilayah inti penggunaan bahsa Jawa adalah provinsi 

Jawa Timur.
11

Bahasa Jawa adalah bahasa daerah 

yang dipakai oleh komunitas Jawa sebagai alat  

komunikasi.  Bahasa  Jawa  merupakan  salah  satu  

mata  pelajaran  di sekolah/madrasah sebagai muatan 
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lokal wajib.  Muatan lokal wajib adalah muatan lokal  

yang  wajib  dilaksanakan  oleh  semua  

sekolah/madrasah  dan  wajib  diikuti oleh  semua  

siswa
12

 diatur dalam peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta no 64 tahun 2013 tentang mata 

pelajaran bahasa Jawa. Selain wilayah inti, Bahasa 

Jawa juga digunakan di luar pulau Jawa dan luar 

negeri.
13

 

Sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu, 

bahasa jawa digunakan anak dalam komunikasi 

dengan lingkungan sekitar. Dalam komunikasi itulah 

anak menggunakan keterampilan berbahsa yang telah 

dimiliki seberapa pun tingat atau kualitas 

keterampilan itu. Keterampilan berbahsa masing-

masing anak berbeda-beda. Ada anak yang memiliki 

keterampilan berbahasa yang baik tetapi ada pula 

anak yang lemah tingkat keterampilan berbahasanya. 

Dalam hal ini sebagai guru bahasa tentu diharapkan 

dapat mengetahui tentang hakikat keterampilan 

berbahasa yang memadai. 
14

 

2. Pembelajaran Bahasa Jawa 

a. Pembelajaran Bahasa Jawa 

Secara sederhana, istilah pembelajaran 

(intruction) bermakna sebagi upaya untuk 

mempelajarkan seseorang atau kelompok orang 

                                                           
12

Peraturan Gubernur, Pembelajaran Bahasa Jawa Sebagai 

Muatan Lokal Wajib Disekolah Dasar. (Yogjakarta,2013) no 64 
13

Endang Sri Maruti, Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah 

Dasar (Magetan: CV. AE Media Grafika, 2016),9.  
14
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melalui berbagi upaya dan berbagi 

strategi,metode, dan pendekatan ke arah 

pencapain tujuan yang telah direncanakan. 

Pembelajaran dapat pula dipandang sebagai 

kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

intruksional untuk membuat siswa belajar secara 

aktif yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar. 

Menurut Hatch pembelajaran bahasa jawa 

merupakan kemampuan berinteraksi dengan 

menggunakan bahasa jawa dalam peristiwa 

komunikasi, atau bila diturunkan dari Littlewood 

berupa kpetensi kontekstual dan fungsioonal 

disamping kopetensi linguistik. 
15

 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan 

hasil interaksi dari beberapa komponen yang 

memiliki fungsi tersendiri dengan maksud agar 

kercapaian tujuan pembelajaran daat terpenuhi. 

Ciri utama dari kegiatan pembelajaran adalah 

adanya interaksi. Interkasi yang terjadi antara 

siswa dengan lingkungan belajarnya, baik itu 

dengan guru, teman-temanya, alat, media 

pembelajaran dan sumber belajar lainnya. 

Sedangkan ciri-ciri lainnya dari pembelajaran ini 

berkaitan dengan komponen-komponen 

pembelajaran itu sendiri. Dimana didalam 

pembelajaran terdapat komponen- kompnen yang 
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meliputi tujuan, materi, strategi, media, dan 

evaluasi pembelajaran. 
16

 

Dengan demikian pembelajaran pada 

dasaranya merupakan kegiatan terencana yang 

mengondisikan seseorang agar bisa belajar 

dengan baik yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Oleh sebab itu, kegiatan 

pembelajaran akan bermuara pada dua kegiatan 

pokok, yaitu: bagaimana orang melakukan 

tindakan perubahan tingkah laku melalui 

kegiatan belajar, bagaimana orang melakukan 

tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui 

kegiatan brelajar. Dengan demikian, maka 

pembelajaran merupakan kondisi eksternal 

kegiatan belajar,yang dilakukan guru dalam 

mengkondisikan seseorang untuk belajar.
17

 

Bahasa Jawa dalam konteks pembelajaran 

bahasa harus dimaknai atas dasar berbagai gejala 

yang melingkupi kehidupan Bahasa Jawa, 

yakni:ngejala sosial dan personal, simbolik dan 

sistematik, serta integratif dan progresif.  

Bahasa Jawa sebagai sistem pengajaran 

perlu dimaknai sebagai bentuk pengajaran 

bahasa yang tidak hanya melihat Bahasa Jawa 

dari sisi strukturnya tetapi juga dari sisi 

konmunikatif yang dibutuhkan, dapat 

                                                           
16

Rusman, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi(Bandung : PT, Rajagrafindo Persada, 2011) 41 
17
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dimanfaatkan dan dapat dimainkan 

pembelajaran. Berdasarkan pemaknaan itu, 

faktor-faktor yang berkenaan dengan sistem 

pengajaran Bahasa Jawa, yakni kurikulum, 

pengajaran dan pembelajaran perlu disikapi 

secara sepadan. 
18

 

Pembelajaran Bahasa Jawa secara praktis 

di kelas berisi kegiatan-kegiatan yang 

mengantarkan siswa ke perolehan keterampilan 

berbahasa Jawa, terutama dalam ekspresi lisan. 

Keutamaan berbahasa  Jawa secara lisan atau 

keterampilan produktif wicara itu berdasarkan 

fungsi Bahasa Jawa dewasa ini, yang lebih 

banyak digunakan dalam peristiwa komunikasi 

lisan dari pada tulisan. Kegiatan yang 

mengarahkan siswa ke pemerolehan 

keterampilan berbahasa Jawa yang dapat 

dilakukan meliputi bermain, latihan 

penyampaian informasi dan tugas-tugas 

interaktif. Dalam praktek kegiatan-kegiatan itu 

guru harus pandai bermain peran, sehingga siswa 

segera menjadi penanggap sekaligus pemeran.  

b. Materi Pembelajaran Bahasa Jawa Kelas III 

Dalam pembelajran bahasa Jawa berbasis 

multimedia ini mencakup kemampuan 

mengamati, keaktifan dan hasil belajar. Dengan 

penguasaan ketiga aspek tersebut guru dapat 
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berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan 

pengarah dalam materi pembelajaran bahasa 

Jawa, sehingga diharapkan sisiwa dapat siswa 

dapat mengikuti proses pembelajaran dengan 

baik. Materi pembelajaran pada siklus I yaitu 

jinising tembung-tembung yang meliputi: 

1) Tembung lingga yaikutembung seng durung 

owah saka asale (kata asal/kata dasar)  

Tuladha : kursi, meja, deleng, dolan, laku, 

turu, tandur, cekel 

Tembung lingga seng mung sekecap diarani 

tembung wod. 

Tuladha : dom, seng, sak, pring, bak, rak  

2) Tembung Andhahan yaiku tembung kang 

wis owah saking linggane 

Tuladha :  

Lingga  Andhahan  

Umah  Umahe, umahmu 

Latar  Latare  

Tuku  Tetuku  

Ciwit  Nyiwit, nyiwiti, diciwit 

Tandur  Nandur, ditandur, nanduri, 

daktanduri 

Materi pada siklus II mengenai cerita 

wayang pandhawa lima (terlampir). Dalam 

siklus ini peneliti menampikan video cerita 

wayang pandahawa lima sebagaiman cerita 

wayang pada umumnya. 
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3. Strategi Pembelajaran Bahasa Jawa 

Startegi pembelajaran adalah upaya 

menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan 

pembelajaran dapat dipermudah pencapainnya.
19

 

Dalam proses pembelajaran, suasana harus 

benar-benar dibangun dlam kondisi yang kondusif-

apresiasif, artinya peserta didik di bimbing dengan 

benar. Siswa harus diberi kesempatan yang luas 

untuk mengaktualisaikan diri mereka. Mereka adalah 

manusia yang mampu bersikap dewasa, serius, 

namun dalam suasana yang benar-benar nyaman.
20

 

Pada hakikatnay proses pembelajaran adalah proses 

komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan melali 

saluran atau media tertentu.  

Melalui proses komunikasi, pesan dapat 

diterima, diserap, dan dihayati oleh penerima pesan. 

Agar tidka terjadi kesalahan dalam proses 

komunikasi, maka perlu digunakan sarana yang dapat 

membantu proses komunikasi yang disebut media. 

Dalam pembelajaran di kelas, media, alat, 

sarana/fasilitas dapat digunakan untuk memperlancar 

proses komunikasi pembelajaran yang disebut dengan 

media pembelajaran. 
21
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Teknologi sebaiknya memang dimanfaatkan 

dengan baik dan proposional sebagai sarana 

pembelajaran. Guru diharapkan dapat kreatif dan 

inovatif.  

Penerapan model pembelajaran berbasis 

multimedia dalam pembelajaran bahasa jawa dapat 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap 

kinerjadan pemahaman siswa agar dapat memberikan 

penilaian proses. 

4. Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Jawa 

Evaluasi pembelajaran merupakan alat 

indikator untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan 

yang telah ditentujan serta menilai proses 

pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Evaluasi 

bukan hanya sekedar menilai suatu aktifitas secara 

spontan dan insidental, melainkan merupakan 

kegiatan untuk menilai sesuati secara terencana, 

sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang 

jelas.
22

 

Evaluasi  dalam pembelajaran bahasa Jawa, 

tidak boleh semata-mata mengedepankan ukuran 

kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal ujian 

teoritik. Penilaian harus lebih memperhatikan aspek 

keberhasilan .  
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Evaluasi tidak lepas dari tuajuan pembelajaran 

yang biasa dijabarkan menjadi tujuan-tujuan dengan 

standar kopetensi (SK) dan kopetensi dasar (KD). 
23

 

5. Media Pembelajaran 

Kata media berasal sari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang 

secra harfiah berarti perantara atau penyalur. Dengan 

demikian, maka media merupakan wahana 

penyaluran informasi belajar atau penyalur pesan. 

Menurut Gerlach dan Ely menyatakan bahwa media 

adalah materi atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Sedangkan 

media pembelajaran adalah salah satu alat untuk 

mempertinggi proses interaksi guru dengan siswa dan 

interaksi siswa dengan lingkungan dan sebagai alat 

bantu mengajar dapat menunjang penggunaan metode 

mengajar yang digunakan oleh guru dalam proses 

belajar. 
24

 

Media pembelajaran yang baik harus 

memenuhi beberapa syarat. Media pembelajaran 

harus meningkatkan motivasi peserta didik. 

Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan 

motivasi peserta didik selain itu media juga harus 

memberikan rangsangan belajar baru. Media yang 

baik juga akan mengaktifkan peserta didik dalam 
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memberikan tanggapan, umpan balik dan juga 

mendorong peserta didik untuk meakukan praktik-

praktik dengan benar.  

Untuk menarik minat peserta didik program 

harus mempunyai tampilan yang aristik maka estetika 

juga merupakan sebuah kriteria. Kriteria penilain 

yang terakir adalah fungsi secara keseluruhan. 

Program yang dikembangkan harus memberikan 

pembelajaran yang diiginkan  oleh peserta didik. 

Sehingga pada waktu seseorang selesai menjalankan 

sebuah program dia akan merasa telah belajar 

sesuatu.  

Dalam proses belajar mengajar, hal utama 

yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam 

menggunakan media adalah berkaitan dengan analisis 

manfaat daripenggunaan media terebut. Menurut 

Sujana dan Rivai manfaat penggunaan media sebagai 

berikut: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian 

peserta didik sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

b. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak 

semata-mata komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh guru, sehingga peserta 

didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga, apalagi bila guru harus mengajar untuk 

setiap jampelajaran. 

c. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya 

sehinggadapat lebih jelas dipahami oleh para 
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peserta didik dan memungkinkan peserta didik 

menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. 

d. Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar, sebab tidak hanya mendengar uraian 

guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 
25

 

Pertimbangan media yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran menjadi pertimbangan 

utama, karena media yang dipilih harus sesuai 

dengan: 

a. Tujuan pembelajaran 

b. Bahan ajar 

c. Metode mengajar 

d. Tersedia alat yang dibutuhkan 

e. Pribadi mengajar, 

f. Kondisi siswa, minat dan kemampuan 

pembelajaran 

g. Situasi pengajaran yang sedang berangsung. 

Keterkaitan antara media pembelajaran 

dengan tujuan pembelajaran, materi, metode, dan 

kondisi pembelajran, harus menjadi perhatian dan 

pertimbangan dalam memilih dan menggunakan 

media pembelajaran di kelas, sehingga media yang 

digunakan lebih efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Sehingga, alat-alat sarana, atau 

media pembelajaran yang digunakan harus 

disesuaikan dengan empat aspek tersebut untuk 
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mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan 

efisien.  

6. Multimedia dalam Pembelajaran  

Multimedia berasal dari kata multi dan media. 

Multi berasal dari Bahasa Latinyaitu nouns yang 

berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan 

kata media berasal dari Bahasa Latin yaitu medium 

yang berarti perantara atau sesuatu yang dipakai 

untuk menghantarkan, menyampaikan atau membawa 

sesuatu. Kata medium dalam American Heritage 

electronik Distionary diartikan sebagai alat untuk 

mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. 

Berdasarkan itu multimedia merupakan perpaduan 

antara berbagai media (format file) yang berupa teks, 

gambar, grafik, sound¸video, interaksi dan lain-lain 

yang telah dikemas menjadi file digital, digunakan 

untuk menyampaikan atau menhantarkan pesan 

kepada publik. Multimedia adalah suatu kombinasi 

data atau media untuk menyampaikan suatu informasi 

sehingga informasi itu tersaji dengan lebih menarik.
26

 

Dalam multimedia pembelajaran, informasi 

disajikan dengan menggunakan dua atau lebih format, 

diantaranya berupa tulisan dan berupa gamabar. 

Untuk membuat presentasi multimedia yang efektif 

harus tau kemapuan peserta didik dalam 

mengintregrasikan kata-kata dan gambar-gambar.  
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Sebuah survei membuktikan bahwa seorang 

peserta didik dapat mengerti dengan baik sebuah 

materi jika disajikan dengan menggunakan teks yang 

singkat, padat, jelas, dan menggunakan animasi 

dibandingkan dengan peserta didik yang belajar dari 

sebuah buku teks biasa. Selain itu, peserta didik yang 

belajar dengan animasi tidak akan mudah lupa 

mengenai materi yang dipelajari. 
27

 

Kelebihan dari media ini adalah 

menggabungkan semua unsur media seperti teks, 

video, animasi, image, dan sound menjadi satu 

kesatuan peyajian, sehingga mengakomondasikan 

belajar sisiwa
28

 

Namun demikian multimedia dalam proses 

pembelajaran bukan satu-satunya penentu 

keberhasilan belajar. Faktor lain yang menentukan 

keberhasilan proses belajar diantaranya motivasi 

peserta didik, keadaan sosial,ekonomi dan pendidikan 

keluarga,situasi pada saat proses belajar, kurikulum 

dan pendidik. DeVoogt dan Kritt mengatakan 

multimedia tidak mengajar secara langsung namun 

hanya sebagai alat bantu ataualat peraga, sebab yang 

mengajar tetap saja pendidik. 
29
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Penggunaan multimedia dalam pendidikan 

mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak 

dimiliki oleh media lain. Diantaranya: 

a) Multimedia dalam pendidikan berbasis komputer 

b) Multimedia mengintegrasikan berbagai media 

(teks, gambar, suara, video, dan animasi) dalam 

suatu program secara digital. 

c) Multimedia menyediakan proses interaktif dan 

memberikan kemudahan umpan balik. 

d) Multimedia memberikan kemudahan mengontrol 

yang sistematis dalam pembelajaran.
30

 

7. Hasil Belajar  

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.
31

 

Menurut Suyono dan Hariyanto belajar 

didefinisikan sebagai suatu aktifitas atau proses 

untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, dan memperoleh kepribadian.
32

 

b. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan-perubahan 

yang terjadi pada diri . Anak yang berhasil dalam 

belajar adalah mereka yang berhasil mencapai 
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tujuan-tujuan pembelajaran intruksional.  Untuk 

memperoleh hasil belajar, dilakukan evaluasi 

atau penilaian yang merupakan tindak lanjut atau 

cara untuk mengukur tingkat penguasaaan siswa. 

Kemajuan prestasi belajar siswa tidak diukur dari 

tingkat pengguasaan ilmu pengetahuan tetapi 

juga sukap dan keterampilan.
33

 

Benyamin S. Bloom mengklasifikasikan 

hasil belajar menjadi tiga ranah, yaitu: 

1) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual yangterdiri dari enam 

aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sistesis, dan 

evaluasi. Kedua aspek pertama disebut 

kognitif tingkat rendah, dan keempat aspek 

berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

2) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang 

terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian, dan 

organisasi.  

3) Ranah psikomotor, berkenaan dengan hasil 

belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. 
34

 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek 

penilaian hasil belajar. Diantara ketiga ranah 

itu, ranah kognitif yang paling banyak dinilai 
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oleh para guru disekolah, karen berkaitan 

dengan kemampuan siswa dalam menguasai 

ini bahan pelajaran. 
35

 

Belajar adalah suatu proses yang 

menimbulkan terjadinya suatu perubahan 

atau pembaharuan dalam tingkah laku atau 

kecakapan. Sampai manakan perubahan itu 

dapat berhasil baik atau tidaknya belajar itu 

tergantung kepada macam-macam faktor, 

yang mana faktor-faktor tersebut dibedakan 

menjadi dua golongan, yaitu: 

1) Faktor yang ada pada diri pelajar itu 

sendiri yang biasa disebut faktor 

individual. Faktor ini meliputi faktor 

kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, 

latihan, motivasi, dan faktor pribadi. 

2) Faktor yang datang dari luar individu 

yang disebut faktor sosial, yang meliputi 

faktor keluarga/keadaan rumah tangga, 

guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang 

digunakan dalam belajar-mengajar, 

lingkungan dan kesempatan yang 

tersedia, dan motivasi sosial. 
36
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Adapun tujuan penilaian hasil belajar 

adalah: 

1) Untuk mengetahui tingkat penguasaan 

peserta didik terhadap materi yang telah 

diberikan. 

2) Untuk mengetahui kecakapan, motivasi, 

bakat, dan sikap peserta didik terhadap 

program pembelajaran. 

3) Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan 

kesesuain hasil belajar peserta didik 

dengan standart kompetensi dan 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 

4) Untuk mendiagnosis keunggulan dan 

kelemahan peserta didik dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Keunggulan 

peserta didik dapat dijadikan dasar bagi 

guru untuk memberikan pembinaan dan 

pengembangan lebih lanjut, sedangkan 

kelemahan dapat dijadikan acuan untuk 

memberikan bantuan atau bimbingan. 

5) Untuk seleksi yaitu memilih dan 

menentukan peserta didik yang sesuai 

dengan jenis pendidikan tertentu. 

6) Untuk menentukan kenaikan kelas. 

7) Untuk menempatkan peserta didik sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya. 
37

 

 

                                                           
37

Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bumi Siliwangi: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2009)15 
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C. Kerangka berfikir 

Berdasarkan  dari landasan teori diatas , maka 

dapat dijadikan kerangka berfikir sebagai berikut :  

Jika penggunaan multimedia dalam pembelajaran 

bahasa jawa dikelas III MI Ma’arif Patihan Wethan 

Ponorogo baik, maka hasil belajar bahasa jawa siswa MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019 akan semakin baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesisi Tindakan 

Bertitik tolak dari permasalahan dan juga tujuan 

peneliti yang ingin dicapai, maka dapat dikemukakan 

hipotesis peneliti sebagai berikut :  

Penggunaan multimedia dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Jawa 

bagi siswa kelas 3B MI Ma’ari Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Penelitiandilakukan di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo, dengan mengambil sampel siswa kelas IIIB. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Adapun jenis tindakan yang diamati 

penggunaan multimedia dan hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran bahasa jawa semester genap tahun 

ajaran 2018/2019. 

 

B. Setting Subjek Penelitian 

Siswa kelas IIIB diMI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo pada tahun ajaran 2018/2019. 

 

C. Variabel yang Diamati 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama diamati 

adalah: 

1. Variabel proses : meningkatkan hasil belajar dengan 

menggunakan multimedia  

2. Variabel output: hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran bahasa jawa kelas kelas IIIB diMI Ma’arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo pada tahun 

ajaran 2018/2019. 
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D. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas  

Peneliti ini menggunakan Peneliti Tindakan Kelas 

( PTK). PTK adalah jenis penelitian yang memaparkan 

baik proses maupun hasil, yang melakukan PTK di 

kelasnya untuk meningkatkan hasil pembelajarannya. 

PTK pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin 

dalam Aqib yang menyatakan bahwa dalam satu siklus 

terdiri dari empat langkah, yaitu 

planning(rencana),Action (tindakan), observation 

(pengamatan), dan reflection (refleksi). Kegiatan 

tersebut dengan siklus kegiatan pemecahan masalah. 

Apabila satu siklus belum menunjukkan tanda – tanda 

perubahan kearah perbaikan (peningkatan mutu), 

kegiatan riset dilanjutkan pada siklus kedua, dan 

seterusnya sampai dengan peneliti merasa puas. 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model 

Kurt Lewin dengan beberapa siklus yang dapat 

dijelaskan dengan gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model siklus PTK Kurt Lewin
38

 

                                                           
38

 Basuki As’adi, Desain Pembelajaran Berbasis PTK  (Ponorogo, 
STAIN Press, 2009), 9 
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Setelah judul perencanaan kegiatan pembelajaran 

berbasis PTK dirumuskan langkah berikut: 

1. Perencanaan(Planning) 

Pada tahap ini, kegiatan yang harus 

dilakukan peneliti  adalah:  

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( 

RPP) 

b. Mempersiapkan  fasilitas dari sarana 

pendukung yang diperlukan di kelas. 

c. Mempersiapkan instrument untuk merekam dan 

menganalisis data mengenahi proses dan hasil 

tindakan. 

2. Pelaksanaan (Acting) 

Pada tahap ini, kegiatan yang harus 

dilakukan peneliti adalah : 

a. Melaksanakan tindakan yang telah dirumuskan 

pada RPP dalam situasi yang actual. 

b. Pembuatan RPP yang meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

3. Pengamatan (observasi) 

Pada tahap ini, kegiatan yang harus 

dilakukan penelitiadalah : 

a. Mengamati perilaku siswa siswi dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

b. Mengamati pemahaman masing – masing anak 

terhadap penguasaan materi pembelajaran. 

4. Refleksi (reflecting) 

Pada tahap ini, kegiatan yang harus 

dilakukan penelitiadalah : 

a. Mencatat hasil observasi 
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b. Mengavaluasi hasil observasi 

c. Menganalisis hasil pembelajaran 

d. Mencatat kelemahan – kelamahan untuk 

dijadikan bahan memperbaiki siklus 

berikutnya. 

 

E. Jadwal Pelaksanaan Tindakan Kelas  

Jadwal pelaksanaan penelitian tindakan 

kelasyang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ta bel 3.1 

Jadwal Penelitian Tindakan Kelas 

No Jenis kegiatan 
Waktu minggu ke 

1 2 3 4 1 2 

1 Perencanaan  √      

2 Persiapan   √     

 Menyusun konsep 

pelaksanaan 

  √    

 Menyusun instrumen        

3 Pelaksanaan        

 Melakukan tindakan 

siklus I 

  √    

 Melakukan tindakan 

siklus II 

   √   

4 Menyusun laporan     √   

 Menyusun proposal       

 Menyusun komsep 

laporan 

      

 Menyempurnakan draf 

laopran 

    √ √ 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Dalam bab ini dibahas tentang temuan dan hasil 

penelitian tindakan kelas yang meliputi, penjelasan per-

siklus, setting lokasi penelitian, proses analisis data per- 

siklus dan pembahasan.  

A. Gambaran Singkat Setting Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Patihan Wetan 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan 

semula merupakan lembaga pendidikan non formal 

yakni Madrsah Diniyah. Seiring dengan 

perkembangan zaman dan antusias masyarakat, 

tahun 1960 status Madrasah diniyah diubah oleh 

Kementerian Agama RI menjadi Madrasah 

Campuran yaitu perpaduan antara pendidikan 

agama dan pendidikan umum yang diberi nama 

Madrasah Wajib Belajar (MWB). 

Pada tahun 1962 status Madrasah Wajib 

Belajar (MWB) diubah menjadi Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Patihan Wetan. Madrasah 

Ibtidaiyah ini berada dibawah naungan Badan 

Otonom (BANOM) NU. Hal ini mendapatkan 

respon serta sambutan yang baik dari masyarakat 

lingkungan Kelurahan Patihan Wetan maupun dari 

luar kelurahan Patihan Wetan. 
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Tahun 1978 madrasah mendapat piagam  

dari Departemen Agama RI  dengan piagam  No. 

L.M/3/2. 11/A/1978 tertanggal1 Desember 1978. 

Dengan piagam tersebut Madrasah diberikan hak 

mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri. 

Pada  tahun  2008  telah  diakreditasi oleh 

BAN dengan  memperoleh   nilai B. Pada tahun 

2007 mendapat bantuan peningkatan mutu melalui 

berbagai work shop,pelatihan ,pembinaan dan 

pengawasan serta bantuan alat peraga yang cukup 

dari LAPIS (Learning Asisten Program for Islamic 

School) dari Negara Australia yang di wilayah 

kabupaten Ponorogo ditangani oleh STAIN 

Ponorogo. 

Pada tahun 2007 pula MI Ma’arif Patihan 

mendapat bantuan dari Kementerian Agama RI 

bekerjasama dengan Asian Development Bank 

(ADB) dan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 

467.664.500,- dicairkan bertahab selama 3 tahun. 

Adapun Kepala Madrasah yang pernah 

menjabat dan berperan penting dalam 

perkembangan dan kemajuan MI Ma’arif Patihan 

Wetan mulai dari awal sampai sekarang adalah 

sebagai berikut : 

1. Tahun 1954-1960 di kepalai oleh Bapak H. 

Sofwan 

2. Tahun 1960-1965 dikepalai oleh Bapak Hadi 

Sutrisno 
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3. Tahun 1965-1970 dikepalai oleh Bapak H. 

Romlan 

4. Tahun 1970-1975 dikepalai oleh Bapak Rukani 

5. Tahun 1975-1977 dikepalai oleh Bapak 

Rohmad,S.Ag 

6. Tahun 1977-2003 dikepalai oleh Bapak H. 

Romlan 

7. Tahun 2003-2008 dikepalai oleh Ibu Hj. 

Surjati,A.Ma 

8. Tahun 2008-sekarang dikepalai oleh Bapak 

Drs. Sadikin
39

 

 

 

2. Letak Geografis MI Ma’arif Patihan Wetan  

MI Ma’arif Patihan Wetan terletak di jalan 

Parang Menang Gg IV KelurahanPatihan Wetan 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang 

diresmikan pada tanggal 2 Januari 1942. Berdiri di 

atas tanah seluas 7677 M2, luas bangunan 2.475 M2 

dengan garis lintang- 7,849781dan  garis bujur 111. 

486762. Saat ini status MI Ma’arif Patihan Wetan 

sudah terakreditasi A 

3. Visi dan Misi  

Visi madrasah 

 “ Unggul Prestasi Berimtaq Beriptek “ dengan 

Berwawasan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.  

a. Unggul dalam Pembinaan Agama 

b. Unggul dalam Proses Pembelajaran 

                                                           
  

39
 Dokumentasi 23/D017-III, 2019. 
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c. Unggul dalam prestasi 

d. Unggul dalam Sumber Daya Manusia 

e. Unggul dalam sarana dan prasarana 

f. Unggul dalam mendapatkan kepercayaan 

Masyarakat 

g. Unggul dalam Disiplin dan Percaya diri 

h. Unggul dalam penanaman konsep ahlussunah 

wal jamaah 

Misi madrasah 

a. Menciptakan suasana madrasah yang Islami 

b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif sehingga setiap siswa dapat 

berkembang secara optimal dengan prestasi yang 

dimiliki 

c. Memaksimalkan hasil prestasi akademik siswa 

d. Meningkatkan  potensi yang dimiliki madrasah 

dalam berbagai bidang  

e. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas sarana dan 

prasarana sesuai dengan kebutuhan yang ideal 

f. Menjalin kerja sama antar stakeholder untuk 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat 

g. Menanamkan sikap keteladanan siswa dalam 

bermasyarakat 

h. Menumbuhkan kecintaan terhadap ajaran Islam 

serta budaya bangsa sehingga menjadi sumber 

kearifan dalam bertindak.  

4. Sarana dan Prasarana   

Sarana pendidikan adalah segalam macam 

peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan 
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penyampaian materi pembelajaran. Sarana 

pendidikan adalah peralatan yang digunakan murid 

untuk memudahkan mempelajari materi pelajaran. 

Prasarana pendidikan adalah segala macam 

peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang 

digunakan oleh guru dan murid untuk memudahkan 

penyelenggaraan pendidikan. Adapun sarana dan 

prasarana MI Ma’arif Patihan Wetan sebagimana 

terlampir.
40

 

 

B. Penjelasan Data Per-Siklus 

Pada penelitian tindakan kelas (PTK) ini 

dilakukan dengan tahapan (perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi) yang disajikan dalam 2 siklus 

sebagai berikut: 

1. Deskripsi Penelitian Tindakan Kelas Siklus 1  

a. Tahap perencanaan (planning), pada tahap ini 

peneliti mempersiapkan perangkat perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari materi yang akan 

disampaikan beserta video pembelajaran dan 

juga power point yang akan digunakan selama 

proses belajar mengajar. 

b. Tahap pelaksanan/ tindakan (acting), dalam hal 

ini guru melakukan kegiatan belajar-mengajar 

dengan menggunakan power point sebagai 

media, hal ini dilakukan untuk mempermudah 

pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan serta mengetahui tingkat keaktifan 

                                                           
40

Lihat Transkip Dokumentasi 23/D017-III, 2019. 
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siswa serta meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dalam siklus 1 ini ada tiga tahap yaitu kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan penutup. 

1) Kegiatan awal, yaitu guru memberi salam, 

do’a, mengabsen siswa dan apresepsi. 

2) Kegiatan inti, yaitu guru meminta masing-

masing siswa untuk membaca materi, 

selanjutnya guru menerangkan isi materi 

yang telah dibaca oleh siswa menggunakan 

power point. Setelah itu siswa memberikan 

pertanyaan guna membangkitkan keaktifan 

siswa, serta menyimpulkan pelajaran 

bersama-sama dengan siswa. 

3) Kegiatan penutup, yaitu guru memberi soal 

evaluasi, memotivasi siswa untuk tetap 

semagat belajar, berdoa serta salam. 

c. Pegamatan (observasi), tahap ini dilakukanketika 

proses pembelajaran berlangsung yang diikuti oleh 

22 siswa, 3 0rang siswa tidak masuk karna sakit. 

Pada tahap ini seluruh peseta didik diamati di 

harapkan semua peserta didik ikut berpartisipasi 

dalam proses pembelajaran. Dan bagaimana hasil 

belajar peserta didik setelah proses pembelajaran 

berlangsung.  

Adapun hasil data penelitian tindakan kelas 

pada siklus 1 yaitu hasil belajar siswa dalam 

pengunaan multimedia pada mata pelajaran bahasa 

jawa pokok bahasan jinising tembung-tembung 

mendapatkan hasil sebagaimana pada tabelberikut: 
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a) Hasil belajar  

Tabel 4.1 

Hasil belajar siklus I 

No Nama Nilai 
Keterangan 

Tuntas /  
Tidak Tuntas 

1 RN 70 T 
2 AZ 50 T T 
3 AAA 70 T 
4 A.K A 50 T T 
5 MA 80 T 
6 Y F  60 T T 
7 NK  90 T 
8 M AA 60 T T 
9 NH 70 T 
10 JZ 60 T T 
11 F A P. 70 T 
12 ENA 60 T T 
13 APA 50 T T 
14 SDA. I 60 T T 
15 FDK 85 T 
16 QW A 60 T T 
17 SO 65 T T 
18 I NS 60 T T 
19 HYS 75 T 
20 NRN 60 T T 
21 SNL 80 T 
22 MZ 90 T 

 
Rata-rata  67,04 

 
 

KKM 70 
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Keterangan : 

1. Tuntas  

Siswa siswi yang tuntas nilai tugas akhirnya 

(evaluasi) mencapai standart KKM  yaitu 70 

keatas  

2. Tidak tuntas (dibawah KKM) 

Siswa siswi yang tidak tuntas nilai tugas 

akhirnya (evaluasi)  tak mencapai standart KKM 

yaitu 70 kebawah 
 

Hasil Belajar = jumlah siswa-siswi yang hasil belajarnya tuntas  X100 

Jumlah siswa-siswi keseluruhan  

Siswa Tuntas  =    
10

22
𝑥100   = 45, 5 % 

Siswa Tidak Tuntas =    
12

22
𝑥100   = 54,54 % 

 

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Penelitian Tindakan Kelas Siklus I pada mata 

pelajaran Bahasa Jawa pokok bahasan jinising 

tembung-tembung menggunakan multimedia 

berbasis powerpoint  di kelas III MI Ma’arif Patihan 

Wetan Babadan Ponorogo, peneliti menyimpulkan 

bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus belum 

mencapai hasil yang memuaskan karena siswa 

masih belum fokus pada proses pembelajaran tetapi 

smalah merengek-rengen minta diputarkan film. 

Sehingga kelas terkesan tidak kondusif dan ramai.  
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Hal ini menyatakan bahwa kemampuan   

mengamati, keaktifan dan hasil belajarnya belum 

maksimal dan perlu adanya perbaikan supaya hasil 

yang diperoleh sesuai apa yang diharapkan, maka 

untuk itu perlu diadakan siklus II agar hasil 

pembelajaran bisa tercapai dengan baik.  

2. Proses Penelitian Siklus II 

a. Tahap perencanaan, pada tahap ini peneliti 

mengulang kembali dan menanyakan materi 

yang disampaikan minggu lalu. Seperti 

pertemuan minggu lalu peneliti menyiapakan 

perangkat pembelajaran yang terdiri dari materi 

yang akan disampaikan beserta alat yang 

digunakan selama proses belajar-mengajar.  

b. Tahap pelaksanaan, dalam hal ini guru 

melakukan kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan multimedia berbasis powerpoit 

sebagai media pembelajaran seperti halnya 

minggu lalu. 

c. Tahap pengamatan, tahap ini dilakukan ketika 

belajar mengajar berlangsung, pada tahap ini 

masing-masing peserta didik diharapkan 

berpartisipasi aktif dalam proses belajar 

mengajar. Setelah itu bagaimanakan prsetasi 

peserta didik setelah materi yang diajarkan  

menggunakan powerpoint dalam 
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pembelajarannya. Adapun data hasil penelitian 

tindakan kelas pada siklus II yaitu hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran bahas jawa berbasisi 

multimedia pokok bahasan pandhawa lima, 

mendapat hasil sebagai berikut. 

1) Hasil belajar  

Tabel 4.2 

Hasil belajar siklus II 

No  Nama  Nilai 

Keterangan  

Tuntas/ 

Tidak Tuntas 

1 RN 90 Tuntas 

2 A Z 80 Tuntas 

3 AAA 60 Tidak Tuntas  

4 AK A 80 Tuntas 

5 MA 90 Tuntas 

6 Y F  80 Tuntas 

7 NK  95 Tuntas 

8 M AA 70  Tuntas 

9 NH 65 Tuntas 

10 JZ 90 Tuntas 

11 F A P 90 Tuntas 

12 ENA 80 Tuntas 

13 APA 90 Tuntas 

14 SDAI 90 Tuntas 

15 FDK 90 Tuntas 

16 QWA 80 Tuntas 

17 SO 85 Tuntas 

18 I NS 90 Tuntas 

19 HYS 90 Tuntas 
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No  Nama  Nilai 

Keterangan  

Tuntas/ 

Tidak Tuntas 

20 NRN 85 Tuntas 

21 SNL 80 Tuntas 

22 MZ 95 Tuntas 

 
Rata-rata  76, 1 

 

 
KKM 70 

 
Keterangan : 

1. Tuntas  

Siswa siswi yang tuntas nilai tugas akhirnya 

(evaluasi) mencapai standart KKM  yaitu 70 

keatas  

2. Tidak tuntas (dibawah KKM) 

Siswa siswi yang tidak tuntas nilai tugas 

akhirnya (evaluasi)  tidak mencapai standart 

KKM yaitu 70 kebawah 

 
 
Hasil Belajar = jumlah siswa-siswi yang hasil belajarnya tuntas  X100 

Jumlah siswa-siswi keseluruhan  

Siswa Tuntas  =    
21

22
𝑥100   = 95, 45 % 

Siswa Tidak Tuntas =    
1

22
𝑥100   = 4,54 % 

 

d. Refleksi, pada bagian ini yang dikemukakan 

adalah hasil belajar dari proses belajar mengajar.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil tindakan dan observasi dalam proses 
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pembelajaran pelaksanaan Penelitian Tindakan 

Kelas pada siklus II mata pelajaran bahasa jawa 

pokok bahasan pandhawa lima dengan 

menggunakan multimedia berbasis powerpoint 

menambah kemampuan mengamati, keaktifan, 

dan hasil belajar siswa. 

Dari data tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwa proses pembelajaran pada 

siklus II ini sudah memperoleh hasil yang 

memuaskan atau hasil yang diharapkan untuk 

semua aspek nilai hasil belajarnya. Karena nilai 

dari masing-masing siswa sudah memenuhi 

KKM hingga  95, 45%.  

 

C. Proses Analisis Data Per-Siklus 

Proses analisis data sebagai hasil penelitian 

meliputi kemampuan mengamati, keaktifan, dan hasil 

belajar siswa dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan multimedia pada pembelajaran bahasa 

jawa pokok bahasan jinising tembung – tembung : 

1. Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus I, 

kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan yang dilakukan telah diperoleh tiga jenis 

data dari hasil pengamatan selama proses 

pembelajaran yaitu nilai hasil belajar siswa saat 
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pembelajaran berlangsung pada mata pelajaran 

bahasa jawa pokok bahasan jinising tembung-

tembung dengan menggunakan multimedia. Hasil 

belajar siklus I dapat dilihat sebgaimana tabel 

dibawah ini: 

a. Hasil Belajar  

Tabel 4.3 

Hasil Belajar  Siklus I 

Kriteria Jumlah siswa % 

Tuntas  10 45,5 % 

Tidak Tuntas 12 54,5% 

 

b. Hasil keseluruhan PTK dari masing-masing 

variabel Siklus I 

Tabel 4.4 

Hasil Keseluruhan PTK Siklus I 

Aspek 

Yang 

Diamati 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Pencapaian 
Pressentae 

Pencapaian 
Cukup Baik 

Hasil 

Belajar 

22 

 

10  40% 

 

Interpretasi: 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan 

peneliti pada siklus I, hasil belajar siswa masil 

kurang. Dalam kegiatan pembelajaran bahasa Jawa 

ini, siswa kurang memperhatikan materi yang 

disampaikan guru akan tetapi mengharapkan 

pembelajaran segera selesai dan meminta guru 
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memutarkan film Dilan hal ini menyebabkan proses 

belajar mengajar kurang maksimal. Maka 

pembelajaran ini memerlukan siklus II agar 

pembelajaran tercapai secara maksimal. Hasil belajar 

yang memenuhi KKM adalah 10 dari 22 siswa 

dengan prosentase 45,5%, tentunya perlu dilanjutkan 

pada siklus II agar nilai hasil belajarnya maksimal.  

2. Siklus II  

Dalam pembelajaran siklus ke II, kegiatan 

yang dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan kegiatan 

yang telah dilakukan diperoleh data dari hasil belajar 

siswa saat proses pembelajaran berlangsung pada 

mata pelajaran bahasa Jawa pokok bahasan 

pandhawa lima dengan menggunakan powerpoint 

dan video cerita pandhawa lima. Hasil belajar siklus 

II dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini: 

a. Hasil belajar 

Tabel 4.5 

Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Kriteria Jumlah siswa % 

Tuntas  21 95, 45 % 

Tidak Tuntas 1 4, 54 % 
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b. Hasil keseluruhan PTK dan masing-

masingvariabel siklus II 

Tabel 4.6 

Hasil PTK Siklus II 

Aspek 

Yang 

Diamati 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Pencapaian 

Pressentae 

Pencapaian 

Cukup Baik  

Hasil 

Belajar 
22 

 

 
21 

95, 45 

% 

 

Interpretasi : 

 Dari hasil pengamatan yang dilakukan 

peneliti pada siklus II, hasil belajar siswa sudah 

mengalami peningkatan yang singnifikan. Dalam 

kegiatan pembelajaran bahasa Jawa ini, kondisi 

siswa dalam proses pembelajaran sudah baik dan 

indikator yang ingin dicapai sudah dikuasai oleh 

siswa sehingga sudah mencapai KKM yaang 

diiginkan yaitu 70, dimana pada siklus II ini 

mengalami peningkatan. Hasil belajar yang 

memenuhi KKM pada siklus I 10 dari 22 siswa 

dengan presentase 45,5% dan pada siklus II ini 

sudah mengalami peninggkatan yaitu 21 dari 22 

siswa dengan presentase 95, 45 %. Dari siklus ke 

dua ini maka dapat disimpulkan bahwasannya PTK 

yang dilakukan sudah berhasil, dan tidak dilanjutkan 

pada siklus III.  
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D. Pembahasan 

1. Hasil belajar siswa  

a. Hasil belajar siswa  

Tabel 4.7 

Perbandigan Nilai Hasil Belajar 

Kriteria 
Siklus I Siklus II 

F % F % 

Tuntas  10 45,5% 21 95, 45 % 

Tidak 

Tuntas  

12 54,5% 1 4, 54% 

Dalam penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan di kelas IIIB MI Ma’arif patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo dengan jumlah 

siswa pada indikator hasil belajar dilakukan 

dalam II siklus. Dari masing-masing siklus 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa dimana 

terlihat pada tabel 4.7 di atas. Hasil belajar siswa 

pada siklus I dicapai 10 siswa dari 22 siswa 

tuntas dengan presentase 45,5%, 12 siswa tidak 

tuntas dengan presentase 54,5% , Kemudian 

pada siklus II dicapai oleh 21 siswa dari 22 

siswa dengan presentase 95, 45 % proses 

pembelajaran ini meningkat hingga 49,95%. Jadi 

hasil belajar siswa, dalam proses belajar pada 

siklus tersebut meningkat secara signifikan.  

Hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh sisiwa setelah mengikuti kegiatan 

belajar. Belajar merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh 
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suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap. Anak –anak yang berhasil dalam 

belajar ialah yang berhasil mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan lebih 

terdahulu oleh guru.  

Hasil belajar ini ditunjukan dari 

mengerjakan soal-soal objektif yang diberikan 

oleh guru dari siklus I hingga siklus II. Dari 

hasil penelitian tindakan kelas (PTK) cenderung 

mengalami peningkatan disetiap siklusnya, 

dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

multimedia pada mata pelajaran bahsa Jawa 

kelas IIIB MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogotahun pelajaran 2018/2019 dapat 

meningkat hasil belajar siswa. 

 

Grafik 4.1 Perbandigan Nilai Hasil Belajar 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian mengenai 

penggunaan multimedia untuk meningkatkan hasil 

belajar bahasajawa siswa kelas III B MI Ma’arif Patihan 

Wetan BabadanPonorogo tahun ajaran 2018/2019 dapat  

disimpulkan  bahwa: 

1. Penggunaan multimedia dapat meningkatkan hasil 

belajar bahasa jawa siswa kelas III B MI Ma’arif 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. Hal ini nampak dari antusias siswa 

selama proses pembelajaran dengan penggunaan 

powerpoint dan pemutaran video. 

2. Penggunaan multimedia dapat meningkatkan hasil 

belajar bahasa jawa siswa kelas III B MI Ma’arif 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. Hal ini dapat dilihat pada siklus I hasil 

belajar siswa sebanyak 10 siswa dari 22 siswa 

mendapatkan hasil belajar dengan presentase 

45,5%. Kemudian pada siklus II dicapai oleh 21 

siswa dari 22 siswa hasil belajar dengan presentase 

95, 45 %.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil, penelitian maka saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Guru  dapat  menggunakan  multimedia  

sebagai salah  satu  alternatif  media  dalam  proses  

pembelajaran  bahasa  Jawa  karena  media ini  lebih 

menarik perhatian siswa dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

2. Bagi Siswa 

Siswa sebaiknya lebih fokus saat proses 

pembelajaran  agar  lebih mudah paham sehingga 

hasil belajar siswa dapat meningkat. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah sebaiknya lebih menekankan penggunaan 

multimedia sebagai upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa didalam proses pembelajaran. 

4. Bagi penelitian lain  

Bagi  peneliti  lain  yang  tertarik  untuk  

mengadakan  penelitian  menggunakan multimedia 

diharapkan dapat mengadakan penelitian tentang 

penggunaan multimedia ini pada aspek lain seperti 

kemampuan  menulis dan motivasi belajar. 
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