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ABSTRAK
Gunadi : S441008009 Penerapan Metode Mind Mapping untuk Meningkatkan
Kemampuan Menulis dengan Aksara Jawa Siswa Kelas XA SMA Negeri 4
Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. Tesis : Program Pascasarjana, Minat
Utama Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Program Studi Pendidikan Bahasa
Indonesia Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kualitas proses
pembelajaran menulis dengan aksara Jawa siswa kelas XA SMA Negeri 4
Surakarta dan (2) meningkatkan kemampuan menulis dengan aksara Jawa siswa
kelas XA SMA Negeri 4 Surakarta.
Pendekatan yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas
(PTK), merupakan sebuah penelitian yang diterapkan di dalam kelas sebagai
sarana untuk meneliti, mengevaluasi, dan menyempurnakan pengelolaan
pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri
dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, obsevasi serta refleksi. Hasil refleksi
digunakan sebagai acuan dasar untuk menyusun rencana tindakan selanjutnya,
sehingga diperoleh data peningkatan. Subjek penelitian adalah guru mata
pelajaran Bahasa Jawa bersama siswa kelas XA SMA Negeri 4 Surakarta. Data
dan sumber data penelitian ini adalah informan atau narasumber, peristiwa,
dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah angket, pengamatan, wawancara, kajian dokumen, dan tes. Uji validitas
data menggunakan triangulasi dan review informan kunci. Dalam kaitannya
dengan trianggulasi sumber data, mengutamakan pengecekan informasi dari
informan dengan informan lain. Review informan kunci sebagai sarana
mengkonfirmasikan data, sehingga ada kesepakatan pokok antara informan dan
peneliti tentang data. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan
teknik analisis kritis dan analisis komparatif. Teknik analisis kritis untuk
mengungkap kelemahan dan kelebihan siswa serta guru dalam proses belajar
mengajar. Sedangkan Teknik komparatif memadukan hasil penelitian siklus
pertama dan kedua, siklus kedua dan ketiga.
Hasil pembelajaran menulis aksara Jawa dengan menggunakan metode
mind mapping terbukti dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan
meningkatkan kemampuan siswa menulis dengan aksara Jawa. Peningkatan
kualitas proses pembelajaran dapat dilihat dari keaktifan 59,3 % menjadi 90 %;
konsentrasi semula hanya 62,5 % menjadi 100 %; motivasi 56,2 % menjadi 93 %.
Sedangkan untuk peningkatan kemampuan siswa menulis dengan aksara Jawa
tercermin dari perolehan nilai rata-rata siklus pertama 68,2; siklus kedua 77,2;
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ABSTRACT
Gunadi: S441008009 the employement of mind mapping method to improve the
ability to write with Javanese letters for students at grade XA SMA N 4 Surakarta
2011/2012. Thesis: postgraduate program, the main interest in the education of
Javanese language and letter, the education program of Indonesian language,
Sebelas Maret University.
The research is aimed to (1) to improve the quality of teaching process in
writing javanese letter and (2) to improve the ability to write with javanese letter
for the students at grade XA SMA N 4 Surakarta.
The approach used is Action Research, which covers the research
employed in the class room as a tool to examine, evaluate, and complete the
teaching management. The research has been done in three cycles. Each cycle has
four phases namely planning, action, observation, and reflection. The result of
reflection is used as the main reference to arrange the following action planning
so that that it can result the improvement data. The subject of research consists of
Javanese languange teacher with the students of SMA N 4 Surakarta at grade XA.
Data and source of data in the reserach are informants, events, documents, and
archives. The technique of collecting data used in the research consists of
quetionare, observation, interview, document analysis, and test of ability in
writing. Validity test of data employs triangulation and review of key informant.
Related to triangulation of source of data, it is ascentuated in checking on the
information from one informant to another. Getting the review of key informant
as device to confirm data, so there will be main agreement between informant and
researcher about the data. The data collected were later analyzed through critical
analyzing technique and comparative technique. The first technique was to reveal
student’s weakness and strengthness as well as teacher’s in the process of teaching
and learning. While the second technique combined the result of first and second
research cycle, plus second and third cycle.
Learning result of writing Javanese letter through mind mapping method
was proved to be able to increase the quality of learning process and to increase
student’s ability to write Javanese letter. Quality improvement of learning process
could be seen from aggressivity from 59,3% to 90%; concentration from 62,5% to
100%; motivation from 56,2% to 93%. At the same time, the improvement of
student’s writing ability with Javanese letter was reflected from average grade
achievement in the first cycle as much as 68,2%; second cycle 77,2% and; third
cycle 80%.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk
mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan mempunyai peran penting
sebagai salah satu penentu tercapainya cita-cita besar tersebut. Masa depan
bangsa Indonesia ditentukan oleh pendidikan karena disanalah para generasi
muda mendapatkan pengetahuan, melakukan proses hidup, pendalaman
keilmuan, hingga menerapkanya dikehidupan nyata.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2009 tentang Kepemudaan (pasal 3: 5) menyebutkan pembangunan
kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif,
mandiri, demokratis, bertanggung jawab, kewirausahaan, kepeloporan, dan
kebangsaan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pembangunan generasi muda untuk membentuk manusia Indonesia
seutuhnya yang mampu menjawab tantangan jaman dan membawa kejayaan
commit to user
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negeri ini dimata dunia. Dengan melakukan pembinaan terhadap generasi muda
merupakan investasi besar bagi negara, ditangan merekalah cita-cita besar
negeri ini akan dilanjutkan.
Hal senada juga tercantumkan dalam pendidikan nasional yang
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas, 2003: 3). Peningkatan
pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Suatu
negara yang tertinggal mutu pendidikannya, maka perkembangan di negara
tersebut akan terlambat pula. Hal ini dapat dimengerti karena pendidikan
berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelajaran.
Pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin
kalangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana
untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
Bahasa lokal (daerah) adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana
komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau
kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Selain itu, bahasa lokal merupakan salah satu sarana
pembentuk kekayaan budaya bangsa yang plural (majemuk) di samping
kekayaan keragaman cara berpikir, keragaman adat, dan keragaman sistem
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hukum adat (Asshiddiqie dalam Gumono, 2010: 2). Keragaman budaya bangsa
tersebut sebagai embrio terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) sehingga identitas kebangsaan (Indonesia) adalah keragaman itu
sendiri yang salah satu pondasinya adalah bahasa lokal. Eksistensi bahasa lokal
berkedudukan sebagai bahasa daerah sehingga memiliki tiga fungsi utama
yaitu sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah,
dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah (Halim
dalam Gumono, 2010: 2). Tiga fungsi tersebut yang biasa disebut dengan
politik bahasa nasional (PBN).
Terkait dengan hal itu dalam rumusan kebijakan bahasa nasional
(KBN), di samping tiga fungsi utama, ada dua fungsi tambahan yaitu (1)
sebagai sarana pendukung budaya daerah dan (2) bahasa Indonesia dan bahasa
daerah sebagai pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia (Alwi dan Dendy
Sugono dalam Gumono, 2010: 2). Bahasa lokal memiliki hak hidup yang sama
dengan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang
Dasar 1945 yang mengamanatkan bahasa lokal akan dihormati, dipelihara dan
dikembangkan oleh negara termasuk pemerintah pusat atau pun pemerintah
daerah (Gumono, 2010: 2). Dengan memperhatikan fungsi bahasa lokal dan
penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat dipahami bahwa untuk
pembinaan dan pengembangan bahasa lokal dan sastra lokal memerlukan
strategi yang tepat. Strategi yang tepat itu, bahasa lokal dimaknai secara
imperatif harus diproteksi baik secara mekanik maupun secara organik.
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Proteksi bahasa lokal secara mekanik, biasanya bersifat birokratik,
teknik organisasi, dan teknik struktural dapat diperhatikan dalam kasus di Kota
Surabaya yaitu dengan kebijakan pemakaian bahasa Jawa satu hari penuh
(fullday) di sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat menengah, baik
sekolah negeri maupun sekolah swasta. Hal ini merupakan manifestasi good
will pemerintah Kota Surabaya pada era otonomi daerah dalam rangka
mengartikulasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 melalui jalur
pendidikan formal. Walaupun kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tersebut
masih sebatas imbauan (informal) belum diformalkan dalam bentuk perda
(peraturan daerah) ternyata dapat menjadi stimulus yang cerdas. Karena dengan
imbauan yang tidak lazim seolah-olah bertentangan dengan realitas yang
dihadapi yaitu masalah sosial-ekonomi, politik, dan hukum, kemudian
dikejutkan dengan penggunaan bahasa Jawa di lingkungan pendidikan dasar
dan menengah sehingga mendapatkan respon dari media cetak dan elektronik.
Perhatian para pemegang kebijakan, para ahli bahasa, dan para
pemerhati bahasa Jawa dengan sekuat tenaga berupaya “melestarikan bahasa
Jawa” dari ancaman kematian. Munculnya kebijakan pelestarian dengan cara
diajarkanya bahasa Jawa di sekolah-sekolah secara formal dari SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK/MA negeri dan swasta berdasarkan SK Gubernur Jawa
Tengah No. 895.5/01/2005; Surat Edaran Walikota surakarta nomor
060/421/2010 dan Bupati-Bupati Kepala Daerah di kabupaten-kabupaten seeks-Karesidenan Surakarta yang menginstruksikan agar digunakan bahasa
Jawa secara aktif dalam komunikasi lisan, baik komunikasi inter dan antar
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personal maupun forum-forum resmi, seperti rapat dan koordinasi lainya.
Semangat lainnya yang ditunjukan sebagai sarana nguri-uri basa Jawa adalah
dengan diselenggarakanya berbagai lomba mengarang berbahasa Jawa,
nembang macapat, berpidato bahasa Jawa. Forum ilmiah lima tahunan juga
digelar dengan diselenggarakanya Kongres Bahasa Jawa (KBJ) I di Semarang
Jawa Tengah (1991); KBJ II di Batu Malang Jawa Timur (1996); KBJ III di
Ambarukmo Yogyakarta (2001); KBJ IV di Semarang Jawa Tengah (2006);
dan KBJ V diselenggarakan pada bulan November 2011 di Jawa Timur.
Sebagai ilustrasi proteksi bahasa Jawa secara mekanik lainnya adalah
keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/KPTS/013/2005 tentang
kurikulum bahasa Jawa yang wajib dilaksanakan untuk jenjang SD dan SMP
atau yang sederajat di seluruh wilayah Jawa Timur. Ilustrasi lain yang bersifat
nasional adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007
tentang Pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan
bahasa negara dan bahasa daerah yang ditetapkan 21 Agustus 2007.
Berdasarkan uraian yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
provinsi dan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang mengatur
tentang pelestararian, pembinaan, dan pengembangan bahasa lokal tidak
tampak secara eksplisit. Tentunya masalah ini akan menyulitkan posisi kepala
pemerintahan daerah dalam rangka pelestarian, pembinaan, dan pengembangan
bahasa lokal dan bahasa negara. Pelestarian, pembinaan, dan pengembangan
bahasa lokal dan bahasa negara akan lebih sulit lagi ketika dihadapkan masalah
yang menyangkut pengadaan dana. Oleh karena itu, implementasi pelestarian
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dan pengembangan bahasa lokal dan bahasa negara berdasarakan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 dan Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 sulit
terlaksana. Kesulitan pengimplementasian undang-undang tersebut disebabkan
oleh substansi materi undang-undang tentang otonomi daerah tersebut, tidak
tampak secara eksplisit bidang pelestarian dan pengembagan bahasa lokal serta
pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
Dalam rangka pelestarian, pembinaan, dan pengembagan bahasa lokal
dan bahasa negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara
implisit tertuang dalam bagian ketiga ”Hak dan Kewajiban Daerah” pasal 22
huruf m yang berbunyi ”melestarikan nilai sosial budaya”. Berdasarkan
rumusan tersebut sangat wajar apabila kepala daerah mengalami kesulitan
untuk mengimplementasikannya. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat,
menjaga kesatuan, kerukunan, dan pelestarian nilai sosial budaya. Selain itu,
diperlukan adanya kesadaran bahwa bahasa lokal dipandang sebagai pilar
utama kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan dan bahasa negara
sebagai perekat bangsa yang majemuk. Untuk kepentingan implementasi
otonomi daerah, utamanya pembangunan budaya bangsa yang berakar pada
bahasa lokal diperlukan suatu aturan tersendiri yang dapat dijadikan panduan
dan payung hukum dalam melaksanakan kebijakan kepala daerah setempat.
Selama ini pembelajaran Bahasa Jawa kurang berhasil meningkatkan
kompetensi siswa. Pembelajaran sudah dijalankan tetapi banyak siswa yang
menganggap pembelajaran Bahasa Jawa itu sulit. Indikasi yang paling mudah
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ditemukan adalah prestasi belajar siswa yang cenderung kurang memuaskan,
khususnya pada perolehan nilai yang rata-rata berada di bawah mata pelajaran
lain. Hal tersebut dirasakan oleh guru, orang tua dan siswa itu sendiri.
Sumarlam (2011: 2) mengemukakan salah satu penyebab kemunduran
bahasa Jawa adanya kecenderungan di kalangan generasi muda Jawa tidak
berani atau tidak suka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa
karena takut berbuat salah. Meraka menyadari betapa sulitnya kaidah dan
unggah-ungguh bahasa Jawa, ketidakberanian untuk menggunakan karena
takut dianggap tidak punya tata krama, tata susila, sopan santun, subasita,dan
unggah-ungguh.
Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan
untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan
pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab (UU Guru dan Dosen, 2005: 5). Salah satu
upaya untuk meningkatkan pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui jalur
formal yaitu dengan meningkatkan kualitas proses belajar dan hasil belajar.
Peran guru dalam pengajaran bahasa dengan kondisi kelas yang besar
dan juga mengahadapi kemampuan siswa yang bervariasi sehingga secara
prinsip guru harus mengurangi bicara serta memberikan lebih banyak
kesempatan kepada siswa untuk berlatih dan berperan aktif (Larsen dan
Freeman dalam Kushartati, Untu Y, Multamia L, 2009: 221-222). Dengan
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demikian prinsip pengajaran bahasa yang utama adalah memberi fokus pada
makna dan pemakaian bahasa dari pada terfokus pada repetisi tata bahasa
secara mekanistis. Guru harus menyiapkan desain silabus pembelajaran bahasa
yang mencakup analisis kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran, satuan acara
tatap muka, metode dan teknik pengajaran, pembuatan materi ajar dan
pembuatan bahan evaluasi belajar.
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disebutkan
standar kompetensi meliputi sebagai berikut:
1. Mendengarkan: Peserta didik mampu mendengarkan karya sastra yang
dikisahkan atau dibacakan dan memahami pikiran, perasaan, dan imajinasi
yang terkandung di dalam karya sastra berbentuk dongeng, puisi, cerita,
drama, pantun, dan cerita rakyat.
2. Berbicara: Peserta didik mampu menggunakan wacana lisan untuk
mengungkapkan pikiran, perasaan, atas pemahaman mereka dalam
membaca karya sastra anak berbentuk dongeng, pantun, drama, dan puisi.
3. Membaca: Peserta didik mampu menggunakan berbagai teknik membaca
untuk memahami wacana karya sastra anak berbentuk puisi, dongeng,
pantun, percakapan, cerita, dan drama.
4. Menulis: Peserta didik mampu menulis karangan sederhana untuk
mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk cerita, puisi,
dan pantun (BSNP, 2006 : 16).
Pembelajaran

keterampilan

menulis

merupakan

salah

satu

keterampilan berbahasa yang tidak kalah penting dan harus dikuasai oleh siswa
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dengan keterampilan berbahasa yang lain. Dalam KTSP, sudah disebutkan jika
dilihat dari sudut keterampilan berbahasa, menulis merupakan kegiatan yang
bersifat aktif dan produktif. Namun, keterampilan menulis sering diabaikan
bahkan lebih menekankan pada keterampilan berbicara. Hal ini seperti
pendapat Asul Wiyanto (2004: 5) bahwa kebanyakan masyarakat kita masih
suka mendengarkan dan berbicara daripada membaca dan menulis. Memang
masyarakat kita kebanyakan masih menganut budaya lisan.
Keterampilan

menulis

dalam

pengajaran

bahasa

merupakan

keterampilan yang tidak mudah. Keterampilan ini menuntut kemampuan
seseorang untuk menuangkan ide, gagasan, pikiran, dan perasaan untuk
menjadi buah karya sehingga orang lain dapat memahami karya tersebut.
Menurut Asul Wiyanto (2004: 7) menulis memang gampang-gampang susah.
Gampang kalau sudah sering melakukannya dan susah kalau belum terbiasa.
Sebab, sebagai suatu keterampilan, untuk memperolehnya harus

melalui

belajar dan berlatih. Demikian pula yang disampaikan oleh Muksin Ahmadi
(1990: 28) bahwa keterampilan menulis merupakan suatu proses yang
kompleks dan meminta perhatian paling akhir di sekolah. Berkaitan dengan hal
ini, Mukh Doyin (2007 : 1) menyatakan “kompetensi menulis siswa SMA tidak
dibatasi pada berbagai jenis karangan, tetapi juga menulis secara teknis. Baik
menulis secara substantif maupun menulis secara teknis membutuhkan
pelatihan yang kuat untuk mewujudkannya. Hal ini tentu saja berimplikasi
pada proses pembelajaran".
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Suparno dan Muhamad Yunus (2007: 1.4) mengatakan bahwa
aktivitas menulis (mengarang) bagi kebanyakan orang tidak menyukainya. Dari
hasil penelitian yang mereka lakukan terhadap aspek pembelajaran bahasa
yang tidak disukai guru dan murid adalah menulis. Harus diakui bahwa
pengajaran bahasa Jawa terutama keterampilan menulis dengan menggunakan
aksara jawa masih kurang menarik bagi siswa.
Penyebab kurang menariknya antara lain guru kurang memotivasi
siswa, kurang akrabnya siswa dengan aksara Jawa, guru masih mengikuti
aliran-aliran teori bahasa, merasa tidak berbakat menulis, guru kurang
mengembangkan model pembelajaran, siswa tidak dapat menemukan ide
sehingga siswa kurang antusias dalam menulis. Proses belajar selama ini
banyak dijumpai menggunakan pendekatan tradisional yang merupakan salah
satu faktor penghambat kreativitas menulis.
Kemampuan
Berbahasa
Aktif reseptif (menerima

Lisan dan Langsung
Menyimak

Tertulis dan tidak
langsung
Membaca

Berbicara

Menulis

pesan)
Aktif produktif
(menyampaikan pesan)

Tabel. 1.1 Hubungan antar aspek kemampuan berbahasa
(Suparno dan Yunus, 2007: 1.6)
Pengalaman menulis sangat besar peranya bagi para siswa dalam
belajar bahasa. Pentingnya keterampilan menulis tersebut bagi siswa
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dikarenakan dapat mempengaruhi beberapa aspek bahasa yang lain seperti,
membaca, mendengarkan dan berbicara. Bila mana kemampuan menulis siswa
baik maka hubungan aspek kebahasaan lainya yang dimiliki siswa pun akan
meningkat.
Berdasarkan tabel hubungan antar aspek kemampuan berbahasa di
atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Hubungan menulis dengan membaca
Pesan yang disampaikan penulis dan diterima pembaca dijembatani
melalui lambang bahasa yang dituliskan. Menulis dan membaca merupakan
kegiatan bahasa tulis dalam memperoleh atau menyampaikan informasi.
Menurut Goodman dkk dalam Suparno dan Yunus (2007: 1.7), baca tulis
merupakan suatu kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan
pembaca sebagai penulis.
Penulis sebagai pembaca artinya saat aktivitas menulis berlangsung
si penulis membaca karanganya. Dia membayangkan dirinya sebagai
pembaca untuk melihat dan menilai apakah tulisanya telah menyajikan
sesuatu yang berarti, apakah ada yang tidak layak saji, serta apakah
tulisanya menarik dan enak dibaca. Penulis juga perlu membaca karya-karya
penulis lainya
memperjelas,

untuk memperoleh ide dan informasi, menemukan,
memecahakan

masalah,

juga

mempelajari

bagaimana

mengarang menyajikan dan mengemas tulisanya. Kulitas pengalaman
membaca ini akan sangat mempengaruhi kesuksesanya dalam menulis
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(Frank Smith dalam Suparno dan Yunus (2007: 1.7). Pernyataan tersebut
dapat disimpulkan bahwa penulis yang baik adalah pembaca yang baik pula.
Pembaca sebagai penulis maksudnya saat berlangsung kegiatan
membaca, pembaca melakukan aktivitas seperti yang dilakukan penulis.
Dari aktivitas membaca, pembaca pasti akan menemukan topik dan tujuan
tulisan,

gagasan

dan

kaitan

antar

gagasan,

kejelasan

uraian,

mengorganisasikan bacaan, memecahkan masalah, dan memperbaiki
kesimpulan bacaanya. Kecermatan seorang pembaca dalam menganalisis
serta merekonstruksikan bacaan akan memudahkan mengetahui atau
maksud yang diinginkan penulisnya.
2. Hubungan menulis dengan menyimak
Penulis untuk meningkatkan inspirasinya dapat memperoleh dari
sumber tercetak dan tak cetak. Sumber tercetak dapat diakses melalui buku,
majalah, surat kabar, jurnal, laporan, dan internet yang saat ini mampu
menyediakan banyak informasi. Untuk sumber tak tercetak seperti, radio,
telivisi, ceramah, pidato, wawancara, diskusi, dan obrolan. Memanfaatkan
dari sumber tak tercetak informasi diperoleh dari aktivitas menyimak,
sedangkan dari sumber tercetak informasi itu diperoleh dari

membaca.

Dengan melakukan kegiatan menyimak penulis akan mendapatkan ide,
informasi, inspirasi tata saji, struktur penyampaian lisan, dan kelengkapan
tulisanya.
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3. Hubungan menulis dengan berbicara
Hubungan menulis dengan berbicara adalah keduanya merupakan
bagian keterampilan berbahasa yang bersifat aktif-produktif. Penulis dengan
pembaca sama-sama mempunyai peran menyampaikan atau mengirim pesan
kepada pihak lain. Keduanya harus mengambil sejumlah keputusan yang
berkaitan dengan topik, tujuan, jenis informasi, serta cara penyampaianya
sesuai dengan kondisi sasaran dan corak teksnya.
Pentingnya kemampuan menulis bagi para siswa di sekolah karena
mampu mempengaruhi tiga aspek kebahasaan lainya yaitu membaca,
mendengarkan, dan berbicara. Bisa dikatakan ketika siswa melakukan kegiatan
menulis secara tidak langsung dia juga melukakan tiga aspek kebahasaan
tersebut secara bersamaan. Jika kemampuan menulis siswa baik, maka bisa
diprediksikan kemampuan membaca, minyimak dan berbicara akan baik pula
bahkan bisa melebihi kemampuan menulis.
Bahasa

Jawa

ternyata

senantiasa

terus-menerus

mengalami

perkembangan sehingga membutuhkan penanganan secar intensif, terutama
dalam penulisan aksara Jawa yang semakin tidak dikenal oleh masyarakat
(Yayasan Pustaka Nusantara, 1996: 2). Pembelajaran menulis dengan
menggunakan aksara jawa masih dijejali berbagai kendala yang salah satunya
minat siswa yang sangat minim serta dengan kegiatan praktik menulis yang
sangat jarang, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Akibatnya, siswa tidak terlatih
untuk berkreasi menulis dengan menggunakan aksara Jawa. Lebih lanjut,
keterampilan menulis siswa tidak terkembangkan dengan baik.
commit to user

14
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Hal ini tercermin dari perolehan nilai menulis siswa kelas XA SMA N
4 Surakarta. Ketika dilakukan survai dan analisis nilai dari 32 siswa, hanya 14
siswa yang mencapai nilai 65 ke atas . delapan belas siswa yang lain belum
mencapai ketuntasan belajar. Dari hasil pretes menulis dengan menggunakan
aksara Jawa saat dilakukan survei diketahui bahwa siswa banyak melakukan
kesalahan ejaan. Di samping itu, kebanyakan siswa belum memiliki motivasi
menulis secara sadar akan pentingnya keterampilan menulis serta kurang bisa
menampilkan ide-ide yang kreatif dan segar. Ide yang biasa saja pun tidak
dikembangkan dengan baik.

Produk yang ditulis siswa rata–rata kurang

tersusun secara sistematis pada setiap gagasan/pendapat sehingga tulisan yang
dihasilkan tidak terorganisir dengan baik. Pemanfaatan potensi kata juga masih
sangat kurang. Dijumpai pula konstruksi kalimat yang salah sehingga
mengaburkan makna.
Jika diperhatikan, pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru
mendominasi pembelajaran dengan lebih banyak menerangkan materi di depan
kelas, sikap seperti ini harus dilakukan karena jumplah jam yang sangat
terbatas. Hal ini kemudian mempengaruhi ketidak aktifan siswa dalam latihan
menulis dengan menggunakan aksara Jawa. Meskipun guru memberi
kesempatan pada siswa untuk bertanya atau memberikan tanggapan, tidak ada
siswa yang menggunakan kesempatan tersebut. Peran guru di dalam kelas yang
seharusnya sebagai motivator, teman belajar, pemantik untuk mendorong siswa
berfikir sistematis dalam menuanggan gagasan/pendapat dalam bentuk tulisan
belum dilakukan dengan baik.
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Di samping itu, terlihat bahwa pembelajaran yang dilakukan lebih
mementingkan hasil dari pada proses. Guru menilai tulisan siswa tanpa melihat
proses dan pengalaman belajar yang dialami peserta didik. Pembelajaran
demikian menyebabkan siswa jenuh dan bosan. Lebih lanjut, proses
pembelajaran tersebut mematikan fungsi kerja otak kanan yang memacu
kreativitas. Padahal, kreativitas inilah yang sangat diperlukan dalam kegiatan
menulis terutama menulis dengan menggunakan aksara jawa. Pembelajaran
yang membosankan tanpa variasi itulah yang membuat siswa merasa kurang
tertarik sehingga tidak bisa menghasilkan ide–ide yang kreatif dan imajinatif.
Sementara itu, dari hasil wawancara yang dilakukan pada guru
pengampu pelajaran Bahasa Jawa diketahui bahwa pembelajaran menulis
dengan menggunakan aksara Jawa di sekolah telah menjadi momok bagi siswa.
Jangankan untuk menulis aksara Jawa, untuk memahami huruf-huruf Jawa
saja, siswa masih mengalami kesulitan. Oleh karena itulah, guru lebih banyak
memberikan teori tentang pemahaman mengenai huruf Jawa dan belum berani
menugaskan siswa untuk menulis dengan menggunakan aksara Jawa. Guru
berasumsi, pemahaman siswa terhadap unsur-unsur dan hala-hal mengenai
aksara Jawa itulah hal yang paling penting dicapai dalam pembelajaran menulis
dengan menggunakan aksara Jawa. Keterampilan menulis aksara Jawa siswa
akan terpupuk seiring dengan pemahaman siswa terhadap materi tersebut.
Dari pihak siswa diketahui bahwa kesulitan siswa dalam menulis
dengan menggunakan aksara Jawa disebabkan oleh tidak adanya motivasi
secara sadar pribadi dan kurangnya ide dalam menyikapi sub masalah tertentu.
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Beberapa siswa menyatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mesti mereka
tulis. Beberapa siswa yang lain mengungkapkan bahwa mereka sudah memiliki
ide tetapi tidak tahu cara menuangkannya dalam sebuah tulisan. Di tengah
kegiatan menulis siswa sering kehabisan ide. Di samping itu, mereka merasa
tidak bebas untuk menulis karena terbatasnya waktu menulis yang diberikan
ketika belajar di dalam kelas. Meskipun pemahaman mengenai aksara Jawa
sudah dibahas sampai detail ternyata murid belum bisa meningkatkan
kemampuan menulis aksara Jawa secara baik.
Rendahnya prestasi belajar siswa lebih terlihat khususnya pada pokok
bahasan yang bersifat abstrak sehingga memerlukan suatu media. Media
belajar penting bagi siswa sebab cara berpikir mereka yang masih bersifat
kongkret. Dengan media siswa dapat langsung berhadapan dengan masalah
yang nyata, lalu dengan menggunakan kemampuan dan ketrampilannya, siswa
mengolah informasi dan menemukan pemecahannya. Dengan demikian
transfer belajar telah dilaksanakan (Nur Wikandari, 1999 : 32).
Minimnya buku-buku penunjang ketrampilan menulis dengan
menggunakan huruf Jawa sebagai sumber belajar ditambah dengan alokasi
waktu pembelajaran yang terbatas menjadi alasan kurang optimalnya
pembelajaran

menulis.

Jika

mau

dicari

kekurangan

terbesar

dalam

pembelajaran menulis dengan menggunakan aksara Jawa adalah minimnya
kesempatan bagi siswa untuk diajak berlatih menulis, khususnya dengan
menerapkan metode dan media yang efektif. Sejalan dengan pendapat
Anwarsono, bahwa pengajaran menulis dengan menggunakan aksara Jawa di
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sekolah belum membanggakan karena kurang jam pelajaran, sistem pengajaran
yang kurang pas, kurikulum yang hanya mendorong siswa untuk menghafal
angkatan, tanpa adanya rangasangan (pemantik) dari para guru.
Guru (dan dosen) bahasa Jawa adalah orang yang setiap hari membina
bahasa Jawa, orang yang semestinya merasa paling bertanggung jawab akan
perkembangan peserta didik (Sumarlam, 2011: 29). Performansi guru yang
baik akan mampu menumbuh kembangkan minat dan membangkitkan
kecintaan murid kepada mata pelajaran Bahasa Jawa. Sebelum guru Bahasa
Jawa membina murid-muridnya, terlebih dahulu dia harus membina dirinya
sendiri.
Pengajaran pengetahuan berbahasa hendaknya lebih mendahulukan
pengajaran penggunaan bahasa, karena dalam hal ini para siswa akan
mengalami sendiri dan berlatih. Mata pelajaran menulis (ngarang) yang
menuntun murid kepada keterampilan berbahasa hendaknya diberi porsi lebih
banyak. Keterampilan berbahasa siswa hanya akan berkembang apa bila sering
dilatih dan siswa diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk menulis. Guru
yang kreatif dapat melengkapi kekurangsempurnaan proses pembelajaran yang
ada dengan bahan-bahan susunan sendiri.
Untuk menyikapi permasalahan tersebut diperlukan suatu metode
pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menulis dengan
menggunakan aksara Jawa. Diharapkan dengan peningkatan kualitas proses
pembelajaran, hasil pembelajaran berupa kemampuan menulis dengan
menggunakan aksara Jawa siswa pun dapat meningkat. Pemetaan pikiran atau
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biasa dikenal dengan istilah mind mapping adalah metode yang tepat untuk
mengatasi permasalahan tersebut. Berakar dari kesulitan siswa dalam
menuangkan ide/gagasan ke dalam sebuah tulisan dan kurangnya guru dalam
memotivasi

peserta didik

dalam

pembelajaran

menulis

serta

dalam

mengembangkan ide gagasan dipilihlah metode pemetaan pikiran (mind
mapping). Metode yang dipopulerkan oleh Tony Buzan ini merupakan metode
yang efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis. Hal ini dibuktikan oleh
Paidi (2009) dengan penelitianya yang berjudul “ Peningkatan Kemampuan
Menulis Cerita Pendek Dengan Metode Peta Pikiran Pada Siswa Kelas IX A
SMP Negeri I Jatipurna Wonogiri Tahun Ajaran 2008/2009”. Hasil
pembelajaran munulis cerpen dengan metode pemetaan pikiran terbukti dapat
meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis cerpen dari keaktifan
62,5% menjadi 95%; perhatian dari 70%; menjadi 100%; minat 75% menjadi
97,5%, dan dapat meningkatkan kemampuan menulis cerita pendek pada siswa
dari nilai rata-rata siklus pertama 62; siklus kedua 69,12; siklus ketiga 73,5.
Keaktivan siswa dalam merespons setiap materi pembelajaran dengan
jalan mencari tambahan informasi yang diberikan oleh guru ketika bertatap
muka di dalam kelas menjadi modal kuat untuk mencapai sukses dalam belajar.
Cukup membanggakan apa bila seorang siswa dapat mengatur pola pikirnya
dalam memecahkan setiap masalah dalam belajar, tentunya dengan cara
mereka sendiri yang dianggap lebih mudah untuk memahami materi belajar.
Menurut teori kostruktivisme bahwa hal yang paling penting dalam psikologi
pendidikan, siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam dirinya.
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Seorang guru dapat memberikan kemudahan dengan memberi kesempatan
siswa untuk menemukan atau menerapkan gagasan mereka sendiri, berusaha
menjadikan siswa sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri
untuk belajar. Guru dapat memantik siswa

ke pemahaman yang lebih

mendalam, dengan sarat siswa sendiri yang harus memahami

supaya ada

keseimbangan antara stimulus dan respons (Nur dalam Trianto, 2010:28).
Dalam

metode

mind

mapping

tersebut,

pertama-tama siswa

menuliskan satu kata kunci dari tema yang dipilih di tengah kertas. Tema
tersebut kemudian dijabarkan dalam ranting-ranting berupa unsur yang
terkandung dalam wacana yang meliputi pernyataan faktual, asumsi, uraian
definisi, uraian teoritis, landasan pendekatan, tujuan yang terkandung. Pada
dasarnya, dengan metode ini, siswa dituntun untuk membuat perencanaan
sebelum menulis dengan menggunakan aksara Jawa. Bila dalam perencanaan
tulisan sering dikenal dengan pembuatan kerangka karangan (outlining), maka
dalam mind mapping, outlining tersebut berupa kata kunci yang dilengkapi
dengan gambar berwarna yang dipetakan. Selain lebih menarik, kelebihan lain
dari mind mapping ini adalah siswa dapat menambah kata kunci di mana pun
jika di tengah kegiatan menulis ia mendapatkan ide baru. Mind mapping
tersebut dapat terus berkembang sesuai dengan keinginan penulisnya. Dengan
demikian, dalam metode ini, siswa dibebaskan untuk menulis apa pun sesuai
dengan keinginan serta kreativitas. Disamping itu, simbol serta gambar
berwarna yang digunakan berpotensi mengoptimalkan fungsi kerja otak kanan
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yang memacu kretivitas serta imajinasi sehingga diharapkan siswa tidak
kehabisan ide dalam menulis sekalipun menggunakan aksara Jawa.
Proses pembelajaran akan lebih efektif dan efisien apabila ditunjang
dengan media yang memadai. Penggunaan media dalam pembelajaran sangat
dibutuhkann karena siswa dapat berinteraksi langsung dengan sumber belajar
atau media instruksional yang mengarah pada hasil belajar yang optimal.
Pemanfaatan media yang baik diharapkan dapat merangsang perasaan,
perhatian, dan minat siswa. Sehingga proses belajar dapat berjalan dengan baik
dan menggairahkan. Dengan menggunakan media, ketidakjelasan terhadap
penyampaian materi pelajaran dapat dikuranngi bahkan dapat dihilangkan.
Dengan mengurangi atau menghilangkan ketidakjelasan materi pelajaran yang
diasajikan oleh guru dalam bentuk rangkaian kata-kata atau keterangan verbal
yang memberikan gambaran samar-samar, akan mempermudah pemahaman
siswa terhadap suatu konsep sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan
dan lebih efektif.
Penggunaan media yang dutarakan di atas tak lain hanya untuk
menunjang

keberhasilan

bahasa

Jawa

yang

terus

dinamis

dengan

perkembangan jaman. Pola pengajaran menulis dengan aksara Jawa dari yang
sifatnya konvensional menuju kreatif inovatif sebagai upaya memperbarui
kondisi yang terus berubah. Sumarlam (2007: 92) menyatakan bahwa Bahasa
Jawa akan tetap lestari apa bila mampu untuk tetap berfungsi didalam situasi
yang terus berubah. Agar kelestarian tersebut tetap terjaga dalam pembelajaran
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

21
digilib.uns.ac.id

siwa harus difasilitasi semudah mungkin untuk memahami dan menulis dengan
menggunakan aksara Jawa.
Mengingat pentingnya pengajaran menulis dengan aksara Jawa, di
sekolah, maka perlu dilakukan penelitian untuk memecahkan masalah ini
sehingga diharapkan siswa benar-benar memahami dan berpotensi menulis
dengan menggunakan aksara Jawa. Siswa diharapkan mampu menuangkan
hasil pemikiran/gagasan/ide argumentatif dalam majalah dinding atau media
massa sebagai tujuan maksimal sebagai bekal hidup. Dengan cara demikian
aksara Jawa akan tetap eksis bersama para penuturnya.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah penerapan metode mind mapping dapat meningkatkan kualitas
proses pembelajaran menulis dengan aksara Jawa ?
2. Apakah penerapan metode mind mapping dapat meningkatkan kemampuan
menulis siswa dengan aksara Jawa ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis dengan aksara Jawa
melalui penerapan metode mind mapping.
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2. Meningkatkan kemampuan menulis

siswa dengan aksara Jawa melalui

penerapan metode mind mapping.
.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:
1. Teoritis
a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan metode mind
maping dalam pembelajaran menulis dengan aksara Jawa.
b. Mengembangkan efektifitas bembelajaran Bahasa Jawa, salah satunya
dengan penerapan motode mind mapping.
2. Praktis
a. Bagi Siswa
1) Penerapan metode mind mapping dalam pembelajaran diharapkan
dapat mengembangkan kemampuan menulis aksara Jawa siswa.
2) Penerapan motode mind mapping diharapkan dapat meningkatkan
prestasi belajar menulis aksara Jawa siswa.
3) Dengan Guru menerapan motode mind mapping ini supaya
memudahakan siswa dalam memahami pembelajaran.
4) Dapat mengembangkan kemampuan siswa berfikir dalam menemukan
suatu hal yang baru serta memupuk rasa tanggung jawab terhadap apa
yang telah dipelajari.
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b. Bagi Guru
Hasil

penelitian

ini

diharapkan

melaksanakan kegiatan belajar

dapat

digunakan

guru

dalam

mengajar. Menambah pilihan metode

bagi guru dalam menerapkan efektifitas pembelajaran menulis,
khususnya menulis dengan aksara Jawa .
c. Bagi Sekolah
Memberikan solusi untuk sekolah dalam memilih strategi pembelajaran
yang bisa diterapkan bagi semua mata pelajaran (terutama dalam
penerapan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)
d. Bagi Pengambil Kebijakan
Menjadi

pertimbangan

dalam

menyikapi

sekolah-sekolah

yang

mengalami kekurangan media dan minimya strategi pembelajaran,
khususnya yang berada di pinggiran mengalami keterbatasan informasi.
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BAB II
LANDASAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN, DAN
KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori
1. Kemampuan Menulis
a. Kemampuan
Gagne dan Bring (1977: 57) yang dikutip oleh Sriyono (2008: 11)
mengemukakan bahwa kemampuan adalah hasil belajar yang diperoleh
pembelajar setelah mengikuti suatu proses belajar mengajar. Tentu saja
tugas yang berbeda menuntut kemampuan yang berbeda. Selaras dengan itu,
Warren (1994: 1) mengartikan kemampuan sebagai kekuatan untuk
menunjukan tindakan responsif, termasuk gerakan-gerakan terkoordinasi
kompleks dan pemecahan problem mental.
Sternberg (1994: 3) mengatakan bahwa kemampuan merupakan
suatu kekuatan untuk menunjukan suatu tindakan khusus atau tugas khusus,
baik secara fisik atau mental. Dalam hal ini kemampuan dapat dilihat
sebagai

penampilan

maksimum

yang

dilakukan

seseorang

dalam

menyelesaikan sebuah pekerjaan. Seseorang untuk meraih prestasi tentunya
akan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk meraih hasil
yang semaksimal mungkin sesuai yang dinginkan. Dalam kenyataan yang
terjadi ternyata antara keinginan dan kemampuan tidak dapat berjalan
selaras.
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Pendapat

yang

lain

disamapaikan

oleh

Caplin

(200:1),

kemampuan adalah kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan, tenaga
(daya kekuatan), keuletan untuk melakukan perbuatan. Setiap individu
mempunyai kemampuan tersendiri untuk mengeluarkan sumber daya
internal dan bakat agar dapat mendatangkan manfaat bagi diri sendiri
maupun bagi lingkunganya. Sementara itu Eysenck, Arnold, Meili (1995:
5) mengemukakan bahwa kemampuan adalah suatu pertimbangan
konseptual. Selengakapnya, diakatakan bahwa kemampuan berarti semua
kondisi psikologi yang diperluakan untuk menunjukan suatu aktivitas.
Selain beberapa pendapat di atas, kemampuan merupakan kesanggupan
bahwa sejak lahir, atau merupakan hasil latihan dan bisa juga dari praktik.
Sejalan dengan pemikiran tersebut sesuai yang dikemukakan Hasan (1981:
43) mengartikan kemampuan sebagai suatu kesanggupan atau kecakapan.
Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
pada

hakikatnya

kemampuan

mereupakan

suatu

kecakapan

atau

kesanggupan yang diperlukan siswa untuk menunjukan suatu tindakan atau
aktifitas. Kemampuan

merupakan sebuah kompetensi yang dimiliki

individu atau kelompok dalam melakukan sebuah kegiatan secara maksimal,
tepat, mahir dan mendapatkan hasil maksimal. Bila hal ini kita kaitkan
dengan kemampun siswa menulis dengan aksara Jawa berarti tindakan atau
aktivitas yang ditujukan adalah kesanggupan atau kecakapan siswa untuk
mengungkapan pemikiran, ide, gagasan, dan pendapatnya kedalam tulisan
aksara Jawa.
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b. Pengertian Menulis
Untuk mengetahuai

pengertian menulis secara menyeluruh

berikut ini disajikan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para pakar.
Menurut Mukhsin Ahmadi (1990 : 28), menulis adalah meletakkan simbolsimbol grafis yang menyatakan pemahaman suatu bahasa sedemikian rupa
sehingga orang lain dapat membaca simbol-simbol grafis itu sebagai bagian
penyajian satuan-satuan ekspresi bahasa. Menulis juga dapat dipandang
sebagai upaya untuk merekam ucapan manusia menjadi bahasa baru, yaitu
bahasa tulisan.
Henry Guntur Tarigan (1993: 21) yang menyatakan bahwa
menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang
menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga
orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka
memahami bahasa dan gambaran grafik itu.
Berbeda dengan kedua pendapat di atas, menurut Asul Wiyanto
(2004: 1-2) menulis mempunyai dua arti. Pertama, menulis berarti
mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tanda-tanda yang dapat
dilihat. Bunyi-bunyi yang diubah itu bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat
ucap manusia. Kedua, menulis itu mempunyai arti mengungkapkan gagasan
secara tertulis. Orang yang melakukan kegiatan ini dinamakan penulis dan
hasil kegiatannya berupa tulisan. Dapat dikatakan, penulis menuangkan
gagasan lewat kegiatan menulis dan pembaca menampung gagasan itu
dengan cara membaca.
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Menulis ialah mengorganisasikan ide menjadi rangkaian yang
logis

(Sumiyo, 2000: 2). Sedangkan menurut Harefa (2003: 3) yang

dimaksud menulis merupakan kemampuan memahami diri sendiri dan
mengeluarkan secara tertulis, atau mengorganisasikan ide menjadi
rangkaian yang logis dalam tulisan.
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa menulis
adalah kemampuan individu atau kelompok dalam mengorganisasikan
ide/gagasan

secara logis yang kemudian dituangkan kedalam lambang-

lambang grafis, sehingga orang lain dapat memahami pemikiran yang
diungkapkan dalam bentuk tulisan.

c. Kemampuan Menulis
Menurut Furneaux (1999: 57),”writing is essentially a social act:
you usually write to communicate with an audience. Which has expatiation
about the tex type (orgence) you produce.” Dapat diartikan menulis secara
esensial merupakan sebuah kegiatan sosial; dalam proses menulis ini penulis
berkomunikasi dengan pembaca yang mempunyai harapan-harapan jenis
teks yang dihasilkan oleh penulis.
Selaras dengan pendapat di atas menulis arti pertamanya ialah
membuat huruf, angka, nama, dan suatu tanda kebahasaan apa pun dengan
sesuatu alat tulis pada suatu halaman tertentu. Kini dalam pengertiannya
yang luas menulis merupakan kata sepadan yang mempunyai arti sama
dengan

mengarang,

yakni segenap rangkaian
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mengungkapkan buah pikirannya melalui bahasa tulis untuk dibaca dan
dimengerti oleh orang lain (The Liang Gie, 2002: 9). Jadi mengarang dan
menulis adalah sebuah kegiatan yang sama untuk mengaktualisasikan
sebuah pemikiran yang kemudian diungkapkan dalam bahasa tulis.
Bila kita kaitkan dengan beberapa pendapat di atas yang
dimaksud kemampun

menulis atau mengarang berarti tindakan atau

aktivitas yang ditujukan adalah kesanggupan atau kecakapan siswa untuk
mengungkapan pemikiran, ide, gagasan, dan pendapatnya kedalam sebuah
tulisan. Minat menulis yang sering digunakan dan praktik untuk
menyampaikan sebuah gagasan, maka lama kelaman kemampuan menulis
akan mengiringinya.
1) Tujuan Menulis
Mukhsin Ahmadi (1990: 28), program pengajaran menulis pada
dasarnya dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan: (a) mendorong siswa
untuk menulis dengan jujur dan bertanggung jawab, dalam kaitannya
dengan penggunaan bahasa secara berhati-hati, integritas, dan sensitif, (b)
merangsang imajinasi dan daya pikir atau intelek siswa, (c) menghasilkan
tulisan/karangan yang bagus organisasinya, tepat, jelas, dan ekonomis
penggunaan

bahasanya

dalam

membebaskan

segala

sesuatu

yang

terkandung dalam hati dan pikiran.
Pendapat

yang disampaikan Widyamartaya (1978: 13) juga

mengungkapkan tujuan menulis/mengarang menjadi tiga bagian. Yaitu (a)
memberi tahu, memberi informasi karangan khusus ditujukan pada pikiran
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untuk menambah pengetahuan, mengajukan pendapat, mengupas persoalan,
(b) menggerakan hati, menggetarkan perasaan, mengharukan, karangan
khusus ditujukan untuk menggugah perasaan, untuk mempengaruhi,
mengambil hati, membangkitkan simpati, (c) campuran kedua hal di atas,
yaitu memberitahu sekaligus mempengaruhi.
Dari paparan di atas bahwa tujuan pembelajaran menulis adalah
menghasilkan suatu tulisan/karangan yang dapat mempengaruhi dan
menggugah perasaan orang lain. Tarigan di dalam tulisanya (1986: 23)
mengemukakan tujuan menulis adalah sebagai berikut:
a) Assigment Purpose (Tujuan Penugasan)
Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama
sekali. Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan
sendiri (misalnya para siswa yang diberi tugas merangkum buku,
sekretaris ditugaskan membuat laporan).
b) Altruistic purpose ( tujuan altruistik)
Penulis

bertujuan

untuk

menyenangkan

para

pembaca,

menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca
memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat
hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan
karyanya itu.
c) Persuasive purpose (tujuan persuasif)
Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan
kebenaran gagasan yang diutarakan.
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d) Informational purpose (tujuan informasi, tujuan penerangan)
Tulisan yang bertujuan memberi informasi atau keterangan
ataupun penerangan kepada para pembaca.
e) Self-expressive purpose
Tujuan pernyataan diri sang pengarang kepada pembaca.
f) Creative purpose (tujuan kreatif)
Tujuan ini erat berhubungan dengan tujuan pernyataan diri, tetapi
”keinginan kreatif” dalam hal ini melebihi pernyataan diri, dan
melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik atau seni
yan ideal, seni idaman. Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai
kesenian.
g) Problem solving purpose (tujuan pemecahan masalah).
Dalam tulisan seperti ini sang penulis ingin memecahkan masalah
yang dihadapi. Sang penulis ingin menjelaskan, menjernihkan, serta
menjelajahi dan meneliti secara cermat pikiran-pikiran dan gagasanya
sendiri agar dapat diterima dan dimengerti oleh para pembaca.
2) Manfaat Menulis
Henry Guntur Tarigan (1993: 22) menjelaskan bahwa menulis
sangatlah besar manfaatnya bagi dunia pendidikan karena memudahkan
para pelajar berpikir. Juga dapat menolong kita berpikir secara kritis, dapat
memudahkan

kita

merasakan

dan

menikmati

hubungan-hubungan,

memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah, dan
menyusun urutan bagi pengalaman.
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Dengan demikian, manfaat menulis banyak keuntunganya.
Terutama dalam dunia pendidikan. Dengan mengarang, seseorang akan
bertambah pengetahuannya, dapat melatih pikirannya dengan baik sehingga
dapat memajukan masyarakat.
Betapa pentingnya manfaat menulis juga disampaikan oleh The
Liang Gie (2002: 21), kegiatan mengarang untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa dan kemajuan perseorangan tidak diragukan lagi. Menurutnya,
seseorang yang tidak mempunyai keterampilan mengarang adalah ibarat
burung yang sayapnya kurang satu sehingga tidak dapat terbang jauh dan
tinggi untuk mencapai sukses seluas-luasnya dalam hidup.
Kemampuan menulis sangat fungsional bagi pembangunan diri
siswa dalam bermasyarakat dan bernegara terutama untuk keperluan
melanjutkan studi maupun untuk keperluan mencari pekerjaan. Kemampuan
menulis dapat mendorong siswa untuk menemukan suatu topik dan
mengembangkan gagasan menjadi suatu karangan yang diperlukan untuk
kehidupan mereka. Melalui kegiatan menulis terbentuk suatu proses berpikir
dan berkreasi yang berperan dalam mengolah gagasan serta menjadi alat
untuk menuangkan/menyampaikan gagasannya.
Kemampuan menulis merupakan salah satu kemampuan dasar
yang amat diperlukan baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Di sekolah, kemampuan menulis diperlukan untuk kegiatan mencatat,
menyalin, dan membuat karya tulis pada semua mata pelajaran mulai dari
tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Di dalam
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kehidupan sehari-hari kemampuan menulis bermanfaat pada semua bidang
kehidupan/pekerjaan, misalnya surat menyurat, baik pribadi maupun dinas,
mengisi formulir,menyusun makalah, membuat catatan-catatan untuk diri
sendiri maupun untuk orang lain.
Kemampuan menulis memegang peran penting dalam kehidupan.
Oleh karena itu kemampuan tersebut sebaiknya dimiliki sejak dini. Secara
resmi kemampuan menulis diperoleh di bangku sekolah melalui
pembelajaran Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1991: 1). Dengan demikian
anak yang telah lulus dari sekolah dasar diharapkan telah memiliki
kemampuan menulis yang baik untuk keperluan melanjutkan pendidikan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan untuk keperluan praktis dalam
kehidupan

sehari-hari.

Rusyana

(1987:

104)

mengatakan

bahwa

pembelajaran menulis permulaan sangat penting diajarkan di sekolah dasar
agar anak-anak dapat terlibat kegiatan baca tulis. Pembelajaran tersebut
merupakan dasar menulis yang dapat menentukan murid sekolah dasar
dalam menulis lanjut pada kelas berikutnya. Tanpa memiliki kemampuan
menulis yang memadai sejak dini, anak akan mengalami kesulitan belajar
pada masa selanjutnya.
Pentingnya

pembelajaran

menulis

tidak

hanya

karena

pembelajaran menulis di sekolah dasar merupakan pondasi bagi
perkembangan pendidikan pada setiap siswa, tetapi juga karena setiap siswa
harus dibekali dengan kemampuan untuk menyampaikan ide dan pikirannya
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secara tertulis atau menulis kepada pihak lain yang merupakan syarat
mutlak seseorang dalam mengikuti pendidikan.
Hasil penemuan di lapangan tentang kemampuan menulis siswa
kelas dua sekolah dasar masih jauh dari harapan. Kemampuan menulis
mereka belum optimal. Mereka belum mampu mengekspresikan gagasannya
melalui lisan maupun tulisan secara optimal. Di dalam mengerjakan tugas,
siswa masih nampak ragu-ragu seperti ada rasa takut saat akan
mengutarakan atau menuliskan gagasannya. Disamping itu juga ditemukan
kegiatan belajar di sekolah tampak begitu monoton dan membosankan.
Secara umum yang sering terlihat adalah murid datang ke sekolah
mendengarkan penjelasan guru tentang materi pelajaran, mencatat materi
pelajaran, mengerjakan tugas atau mengerjakan latihan-latihan soal, dan
pulang. Saat ini semakin jarang guru-guru yang mau memberi kesempatan
muridnya untuk mengembangkan kemampuan menulisnya, misalnya dengan
cara memberikan tugas mengarang atau tugas mengungkapkan gagasannya
melalui menulis.
Menulis atau mengarang merupakan salah satu metode yang baik
untuk mengembangkan keterampilan di dalam menggunakan suatu bahasa.
Hal ini disebabkan karena menulis merupakan kegiatan yang sangat
kompleks. Kegiatan ini melibatkan cara berpikir yang teratur serta
kemampuan mengungkapkan sesuatu dalam bentuk bahasa tertulis dengan
memperhatikan beberapa kaidah.
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Menulis merupakan kegiatan menurunkan atau melukiskan
lambang-lambang grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami
oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafis
tersebut. Artinya, bahwa menulis merupakan suatu kegiatan yang tidak
hanya sekedar menggambarkan simbol-simbol grafis secara kongkrit, tetapi
juga menuangkan ide, gagasan, atau pun pokok pikiran ke dalam bahasa
tulis yang berupa rangkaian kalimat yang utuh, lengkap, dan dapat
dikomunikasikan kepada orang lain. Jadi, menulis merupakan keterampilan
berkomunikasi antarkomunikan dalam usaha menyampaikan informasi
dengan media bahasa tulis (Tarigan, 1986: 21). Pendapat tersebut didukung
pula oleh Widyamartaya dalam Harjayanti, 2007: 14), yang menyatakan
secara garis besar bahwa menulis dapat dipahami sebagai keseluruhan
rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan dan
menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami
dengan tepat seperti yang dimaksud oleh penulis.
Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa
kegiatan menulis merupakan kegiatan berfikir, yang kemudian dituangkan
ke dalam bentuk grafis dengan menggunakan bahasa yang komunikatif.
Dalam menuangkan pikiran tersebut menjadi tulisan, perasaan juga berperan
penting sehingga hasilnya akan dapat dinikmati atau dipahami orang lain.
Agar sebuah tulisan mudah dimengerti oleh pembacanya, maka penggunaan
bahasa yang baik sangat diperlukan. Dengan kata lain, proses menulis erat
kaitannya dengan pikiran, perasaan, dan kemampuan menggunakan bahasa.
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Dalam hal ini, bahasa yang komunikatif sangat dibutuhkan. Jadi, dapat
disimpulkan bahwa menulis pada pembahasan ini adalah kemampuan
seseorang dalam mengekspresikan gagasan, pikiran, dan perasaan melalui
bahasa tulis agar mudah dipahami oleh orang lain.
Pada prinsipnya fungsi utama tulisan adalah sebagai alat
komunikasi yang secara langsung atau tidak langsung menatap muka
dengan orang yang diajak berkomunikasi. Menulis bagi siswa merupakan
proses berpikir dan membantu untuk lebih berpikir kritis menguasai
kejadian-kejadian yang terjadi di sekelilingnya. Dengan menerapkan
kebiasaan menulis siswa akan lebih terasah lagi kemampuan berpikirnya
dan lebih kritis dalam melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar
lingkunganya.
3) Asas-asas Menulis
Hampir setiap kegiatan yang dilakukan manusia memerlukan sebuah
asas untuk dijadikan pedoman, demikian pula dengan aktivitas menulis. The
Liang Gie (2002: 33-37) mengungkapkan bahwa ada enam asas yang sangat
efektif untuk menghasilkan sesuatu tulisan yang baik, maka perlu dipahami
dan dilaksanakan oleh setiap penulis. Bagi penulis pemula sangat efektif
jika sebelum memulai menulis benar-bener memperhatikan asas tersebut,
mengingat

kurangnya pengalaman mereka dalam mengungkapkan

gagasanya kedalam bahasa tulis. Berikut ini asas yang menjadi pedoman
saat menulis.
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a) Kejelasan (clarity)
Maksud kejelasan dalam asas ini, bahwa setiap tulisan haruslah jelas
dan benar. Asas kejelasan tidaklah hanya mudah dipahami, tetapi juga
tulisan itu bisa ditafsirkan para pembacanya secara utuh. Tulisan harus
mencerminkan pemikiran atau informasi yang dapat dimengerti oleh
pembaca. Kejelasan berarti, tidak samar-samar, menunjukan satu arti, utuh,
dan tidak kabur mengenai setiap butir ide yang diungkapkan penulis kepada
pembaca. Tulisan sebagai wahana penggunaan bahasa tidak langsung tetap
bernilai efektif selama para membacanya bisa menangkap informasi yang
disampaikan oleh penulis jelas.
Agar memenuhi asas ini sebagai mana dikutip oleh The Liang Gie
(2002: 34) mengatakan bahwa asas kejelasan dalam kegiatan menulis
sepanjang menyangkut kata-kata dapat dilaksanakan dengan memilih kata
yang umum dikenal ketimbang kata yang harus dicari-cari artinya. Memilih
kata yang konkret ketimbang kata yang abstrak. Memanfaatkan kata tunggal
ketimbang keterangan yang panjang lebar tanpa adanya kejalasan. Dengan
memanfaatkan kata yang pendek ketimbang kata yang panjang serta
mengutamakan kata dalam bahasa sendiri ketimbang kata dalam bahasa
asing.
b) Keringkasan (conciseness)
Ringkas berarti bahwa sesuatu tulisan tidak boleh ada penghamburan
kata, tidak terdapat butir ide yang dikemukakan berulang-ulang.
Keringkasan tidaklah berarti bahwa setiap tulisan harus pendek, namun
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setiap kata yang dipilih bisa disusun menjadi kalimat yang efektif. Gagasan
yang disampaikan dalam penyusunan kalimat tidak perlu panjang, tapi lebih
mengutamakan poin yang mau disampaikan. Penulisan yang baik diperoleh
dari ide-ide yang kaya serta kata-kata yang hemat, bukan sebaliknya, ide
yang miskin dan penggunaan kata yang boros (The Liang Gie, 2002: 36).
Jadi,

suatu

tulisan

bisa

dikatakan

ringkas

bilamana

tulisan

itu

mengungkapkan banyak buah pemikiran dengan menggunakan kata-kata
yang sedikit.
c) Ketepatan (correctness)
Yang dimaksud ketepatan menurut The Liang Gie (2002: 36) bahwa
sesuatu penulisan harus dapat menyampaikan butir-butir gagasan kepada
pembaca dengan kecocokan sepenuhnya seperti yang dimaksud oleh
penulisnya. Agar para penulis memenuhi kreteria ini, maka setiap penulis
harus menaati sepenuhnya berbagai ketentuan tata bahasa, ejaan, tanda baca,
dan kelaziman memakai bahasa tulis yang ada. Seluruh aturan menulis
tersebut harus dipergunakan secara pas, hal ini supaya maksud dari sebuah
tulisan dapat dipahami secara tepat sesuai yang diinginkan.
d) Kesatupaduan (Unity)
Asas kesatupaduan berarti segala hal yang disajikan dalam suatu
tulisan harus memuat satu gagasan pokok atau tema utama yang telah
ditentukan. Untuk keseluruhan tulisan yang tersusun dari alenia-alenia, tidak
boleh ada uraian menyimpang dan tidak ada ide yang lepas dari gagasan
pokok tersebut. Dalam setiap alenia hanya dimuat satu butir informasi yang
commit to user

38
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

sinegi dengan gagasan pokok dengan didukung berbagai penjelasan yang
saling berkaitan dan bersifat terpadu.

Dengan demikian kesatupaduan

berarti semua unsur yang ada pada tulisan baik itu judul, bab, sub bab,
alenia, kalimat hingga kata bersifat saling melengkapi untuk membentuk
makna yang utuh.
e) Pertautan (coherence)
Maksud dari asas ini adalah sesuatu tulisan bagian-bagianya perlu
“melekat” secara berurutan satu sama lain. Antara alenia yang satu dengan
alenia yang lainya harus saling berkaitan, sehingga ada kelogisan dari ide
yang satu menuju ide yang lain. Demikian pula, antara kalimat yang satu
dengan

kalimat

berikutnya

dalam

suatu

alenia

harus

saling

berkesinambungan.
f) Penegasan (emphasis)
Asas ini menegaskan bahwa dalam tulisan perlu ada penekanan atau
penonjolan mengenai topik yang disampaikan. Hal ini diperlukan agar
pembaca mendapatkan kesan yang kuat terhadap suatu tulisan. Jadi, tidak
semua hal dalam suatu tulisan yang mempunyai perbedaan derajat
pentingnya ditulis secara datar dan senada.

d. Menulis untuk Menyampaikan Gagasan
Tulisan

dipergunakan

oleh

orang-orang

terpelajar

untuk

merekam, meyakinkan, melaporkan, serta mempengaruhi orang lain.
Maksud serta tujuan tersebut hanya bisa tercapai dengan baik oleh orangcommit to user
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orang (para penulis) yang dapat menyusun pikiranya serta mengutarakanya
dengan jelas

(mudah dipahami). Kejelasan tersebut bergantung pada

pikiran, susunan/organisasi, penggunaan kata-kata, dan struktur kalimat
yang cerah (Morsey dalam Henry Guntur Tarigan, 2008: 21).
Tulisan merupakan hasil pemikiran yang terorganisir secara
sistematis erat kaitanya dengan penyampain sebuah gagasan, gagasan
seseorang akan bertahan lama ketika diwujudkan dalam bentuk tulisan.
Setiap penulis atau pengarang mempunyai gagasan yang ingin disampaikan
kepada orang lain.

Dalam hal ini harus diterjemahkan ide-idenya itu

kedalam sandi-sandi lisan yang selanjutnya diubah menjadi sandi-sandi
tulis. Penulis memanfaatkan sejumlah sarana mekanis untuk merekam sandi
tulis tersebut yang kemudian akan disampaikan kepada para pembaca.
Pembaca dalam memahami gagasan penulis harus menerjemahkanya
kedalam bahasa sandi lisan (Henry Guntur Tarigan, 2008: 22).
Pendekatan proses dalam menulis bagi penulis pemula, mudah
diikuti karena dia akan dapat memahami serta melakukan hal-hal yang harus
dipersiapkan dan dilakukan dalam menulis (Barrs dalam Suparno, 2007:
14). Dengan menerapkan pendekatan ini memudahkan penulis dalam
pemahaman dan sikap, bahwa aktivitas menulis merupakan suatu proses
keterampilan, pelaksanaan dan hasilnya diperoleh secara bertahap. Dalam
aktivitas menulis pengarang akan melalui tiga fase untuk menyampaikan
ide/gagasanya (Suparno dan Muhamad Yunus, 2007: 1.15-1.25).
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1) Tahap Prapenulisan
Bagi para penulis pemula hampir tidak memiliki pengetahuan
yang benar-benar lengkap, siap dan tersusun secara sistematis mengenai
topik ayang akan ditulisnya. Langkah yang harus dilakukan adalah mencari
tambahan informasi kemudian kita pilah, mengolahnya, memadukanya,
mengefektifkan setiap gagasan, agar hasil tulisan lebih tajam, dalam,
berbobot, luas, teratur dan enak dibaca. Penulis perlu mengingat semua
pengalaman dan informasi yang pernah didapatkan untuk mendukung topik
yang akan ditulis. Persiapan mengumpulkan bahan secara terarah yang
berhubungan dengan mengaitpadukan antar gagasan secara runtut akan
menghindarkan kebuntuan ditengah-tengah saat menulis.
Dengan persiapan yang matang kendala yang akan terjadi dalam
menulis akan dapat diminimalisir. Beberapa hal yang harus diperhatikan
dalam persiapan sebelum menulis:
a)

Menentukan topik

Untuk menghindari masalah dalam menentukan topik maka perlu,
menentukan topik yang paling sesuai dengan maksud dan tujuan penulis
atau pilihlah topik yang paling dikuasai serta paling mudah dicari informasi
pendukungnya, berdiskusi atau minta saran orang lain serta membaca
referensi (buku, majalah, artikel, jurnal, hasil penelitian dan sebagainya)
selanjutnya bisa melakukan refleksi dan pengamatan.
b)

Memahami maksud dan tujuan menulis

c)

Memperhatikan sasaran tulisan
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d)

Mengumpulkan informasi pendukung

e)

Mengorganisasikan ide dan informasi

2) Tahap Penulisan
Ketika

kita

sudah

menentukan

topik,

tujuan

karangan,

mengumpulkan informasi yang relevan, serta membuat kerangka karangan,
maka kegiatan menulis siap dimulai. Gagasan kita saat menulis perlu
dikembangkan melalui butir demi butir ide yang terdapat dalam kerangka
karangan, dengan memanfaatkan bahan atau informasi yang telah kita pilih
dan dikumpulkan. Pada awal karangan berfungsi untuk memperkenalkan
dan sekaligus mengiring pembaca terhadap pokok tulisan kita. Bagian awal
sangat menentukan pembaca dalam kaitanya mengenai ketertarikan isi
tulisan atau sebaliknya, maka desain bagian awal perlu dibuat semenarik
mungkin.
Isi karangan menyajikan bahasan topik atau ide karangan, berikut
ini hal-hal yang memperjelas atau mendukung ide tersebut seperti contoh;
ilustrasi, informasi, pendapat para pakar, bukti dan alasan. Bagian akhir
karangan berfungsi untuk mengembalikan pembaca pada ide utama
karangan melalui perangkuman, biasanya bisa berisi saran, rekomendasi,
dan simpulan. Dalam mengembangkan setiap ide, kita perlu mengambil
keputusan mengenai kedalan dan keluasan isi, jenis informasi yang akan
disajikan,

pola organisasi karangan

termasuk di dalamnya teknik

pengembangan alenia, gaya bahasa, dan cara pembahasan (pengkalimatan,
diksi, dan pengaleniaan).
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Ada lima bentuk utama dalam penyampaian gagasan menulis
(Suparno dan Muhamad Yunus, 2007: 1.11-1.15)
a)

Deskripsi

Karangan yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu
berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman dan perasaan
penulisnya. Sasaranya adalah menciptakan atau memungkinkan terciptanya
imajinasi (daya khayal) pembaca sehingga dia seolah-olah melihat,
mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami penulisnya.
b)

Narasi

Karangan yang menceritakan proses kejadian suatu peristiwa,
tujuanya untuk memberi gambaran sejelas-jelasnya kepada pembaca
mengenai fase, langkah, urutan, rangkain terjadinya sesuatu hal. Bentuk
karangan ini dapat kita temukan misalnya pada karya prosa atau drama,
biografi atau autobiografi, laporan peristiwa, cara membuat dan melakukan
sesuatu hal.
c)

Eksposisi

Karangan

yang

dimaksudkan

untuk

menerangkan,

menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau
menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Sasaranya adalah
menginformasikan sesuatu tanpa ada maksud mempengaruhi pikiran,
perasaan, dan sikap pembacanya. Supaya jelas apa yang disampaikan
penulis perlu adanya fakta dan ilustrasi.
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d)

Argumentasi

Karangan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang
disampaikan oleh penulisnya. Karena tujuanya meyakinkan pendapat atau
pemikiran pembaca, maka penulis akan menyajikan secara logis, kritis, dan
sistematis bukti-bukti yang dapat memperkuat keobjektifan dan kebenaran
yang disampaikanya sehingga dapat menghapus konflik dan keraguan
pembaca terhadap pendapat penulis.
e)

Persuasi

Karangan yang ditunjukan untuk mempengaruhi sikap dan
pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisnya.
Dalam karangan ini pendekatan yang digunakan penulis bersifat rasional
dan

diarahkan

untuk

mencapai

suatu

kebenaran,

persuasi

lebih

menggunakan pendekatan emosional. Bukti dan fakta dalam karangan
persuasi digunakan seperlunya atau kadang-kadang dimanipulasi untuk
menimbulkan kepercayaan pada diri pembaca bahwa apa yang disampaikan
penulis itu benar.
3) Tahap Pascapenulisan
Menurut Heffernan dan Lincoln serta Tomkins dan Hosskisson
dalam Suparno dan Muhamad Yunus (2007: 1.24), penyuntingan adalah
pemeriksaan dan perbaikan unsur mekanik tulisan seperti ejaan, pungtuasi,
diksi, pengkalimatan, pengaleniaan, gaya bahasa, pencatatan kapustakan,
dan konvensi penulisan lainya. Adapun revisi atau perbaikan lebih
mengarah pada pemeriksaan dan perbaikan isi karangan. Baik penyutingan
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ataupun revisi mengacu kepada kegiatan pemeriksaan, membaca ulang,
serta memperbaiki unsur mekanik isi karangan (Defelince, Proet dan Gill
serta Kemnitz dalam Suparno dan Muhamad Yunus, 2007: 1.24). Secara
umum tujuan revisi dan penyutingan untuk menemukan atau memperoleh
informasi tentang unsur-unsur karangan yang perlu disempurnakan,
pelaksanaanya bisa dilakukan oleh orang lain atau bisa penulisnya sendiri.
Pelaksanaan revisi tergantung pada tingkat keperluanya, bisa
revisi berat atau bisa juga sedang dan ringan. Revisi dapat berupa tambahan,
penggantian, penghilangan, pengubahan, atau penyusunan kembali unsurunsur karangan. Pada revisi ringan, seperti yang disebabkan oleh kesalahan
unsur-unsur mekanik, kegiatan perbaikan itu biasanya dilakukan bersamaan
dengan penyuntingan. Untuk revisi berat misalnya kesalahan urutan atau
bukti, maka kegiatan perbaikan itu biasanya dilakukan setelah penyuntingan
selesai. Bila perbaikan itu mendasar, maka kegiatan revisi berat ini diikuti
dengan penulisan kembali karangan.
Kegiatan penyuntingan dan perbaikan sebuah karangan dapat
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Suparno dan Muhamad
Yunus, 2007: 1.25) :
a) Membaca keseluruhan karangan dengan teliti
b) Menandai hal-hal yang perlu diperbaiki, atau memberikan catatan bila
ada hal-hal yang harus diganti, ditambahkan, disempurnakan
c) Melakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat penyuntingan
d) Lihat sekali lagi karangan secara keseluruhan.
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2. Kualitas Proses Pembelajaran Menulis Aksara Jawa
Menurut pandangan, konstruktivisme belajar adalah peristiwa
dimana pembelajaran secara terus menerus membangun gagasan baru atau
memodifikasi gagasan lama dalam struktur kognitif yang senantiasa
disempurnakan. Menurut pendapat Oka, (2011: 203) menyatakan bahwa
yang dimaksud pembelajaran adalah:
“pada awalnya merupakan terjemahan dari instruction, yang secara
harfiah dapat diartikan pengajaran atau pelajaran. Namun, sebagai suatu
istilah teknis dalam pendidikan, instruction yang diterjemahkan dengan
pembelajaran, mempunyai makna yang berbeda dari pengajaran atau
belajar mengajar”.
Lebih lanjut, dikatakan bahwa perbedaan ini terletak dalam peran
guru dan siswa. Dalam pengajaran peran guru sangat dominan sehingga
tekananya terletak pada guru mengajar, tanpa mempersoalkan apakah siswa
juga belajar. Pada istilah kegiatan belajar mengajar peran guru sangat
kelihatan, meskipun pertanyaan apakah siswa belajar atau tidak juga
menjadi perhatian guru. Yang jelas dalam kegiatan belajar mengajar siswa
belajar karena ada guru yang mengajar. Dengan kata lain peran guru masih
sangat dominan, sebab pembelajaran tidak akan terjadi tanpa kehadiran
guru. Begitu pula sebaliknya, istilah belajar memberi peran yang sangat
besar kepada siswa. Siswa dapat belajar dengan atau tanpa guru. Proses
belajar siswa menjadi sangat penting karena dia dapat menentukan
bagaimana dia akan belajar. Siswalah yang menjadi manager dalam belajar
bagi dirinya sendiri.
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Belajar dan mengajar adalah dua konsep yang hampir tidak dapat
dipisahkan satu sama lainya, terutama dalam praktiknya di sekolah-sekolah.
Bahkan apa bila keduanya telah digerakan secara sadar tujuan rangkaian
interaksi belajar mengajar akan segera terjadi. Belajar

dipandang

sebagai

proses penambahan pengetahuan. Bahkan pandangan ini mungkin sampai
sekarang masih berlaku bagi sebagian orang di negeri ini. Akibatnya
mengajarpun dipandang sebagai proses menyampaikan pengetahuan atau
keterampilan dari seorang guru kepada siswanya.
Hal ini sesuai dengan pendapat Gagne (dalam kurikulum 2004:
314) menyatakan bahwa:
“belajar adalah suatu proses perubahan tingkahlaku yang meliputi
perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat atau nilai dan
perubahan kemampuanya yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan
berbagai jenis performen/kinerja”.
Perubahan tingkahlaku tersebut

harus dapat bertahan selama

jangka waktu tertentu. Dengan demikian belajar pada dasarnya dapat
dipandang sebagai suatu proses perubahan positif kualitatif yang terjadi
pada tingkah laku siswa sebagai subjek didik akibat adanya peningkatan
pengetahuan, keterampilan interaktif dan kreatifitas yang telah dicapainya.
Selanjutnya dalam Depdikbud (2002: 318) pembelajaran adalah:
“sebagai suatu sistem atau proses pembelaran subjek didik/pembelajar
yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara
sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan
pembelajaran secara efektif dan efisien”.
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Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun, meliputi
unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang
saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran (Oemar
Hamalik, 2001: 57). Menurut Tarigan dan Akhlan (1996: 4) pembelajaran
adalah proses belajar. Pembelajaran merupakan proses belajar yang
dilakukan oleh siswa dalam memahami materi kajian yang tersirat dalam
pembelajaran. Pembelajaran bersinonim dengan istilah proses belajar,
kegiatan belajar, atau pengalaman belajar. Pembelajaran menjadi titik tolak
dalam merancang, merencanakan, dan mengevaluasi proses belajar
mengajar.
Akhlan Husein dan Rahman (1996: 3) berpendapat bahwa
pembelajaran mengandung pengertian sebagai suatu cara, menjadikan orang
atau mahkluk hidup belajar. Makhluk hidup yang dimaksud adalah siswa,
yaitu warga belajar yang mempunyai tugas belajar. Sedangkan menurut
Oemar Hamalik (2001: 57) juga mengemukakan ada tiga pengertian
pembelajaran berdasarkan teori belajar, yaitu: 1) pembelajaran adalah upaya
mengorganisasi lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar para peserta
didik; 2) pembelajaran adalah upaya mempersiapkan anak didik untuk
menjadi warga masyarakat yang baik; dan 3) pembelajaran adalah suatu
proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari.
Gino, dkk (1955: 30) menyatakan istilah “pembelajaran” sama dengan
“instruction” atau “pengajaran” yang berarti cara (perbuatan) mengajar
atau mengajarkan. Pengajaran berarti perbuatan belajar (oleh siswa) dan
mengajar (oleh guru). Belajar
mengajar
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dapat dipisahkan. Jadi, belajar mengajar menunjuk pada proses interaksi
guru dan siswa pada saat proses pembelajaran, atau dengan kata lain
belajar mengajar sebagai proses terjadi manakala terdapat interaksi antara
guru sebagai pengajar dengan siswa sebagai pelajar.
Dari beberapa pernyataan di atas, proses pembelajaran yang
berkualitas merupakan suatu kegiatan yang melibatkan beberapa komponan.
Komponen dalam proses pembelajaran tersebut adalah sebgai berikut:
a. Guru
Guru adalah orang yang menggerakan suatu proses belajar mengajar. Guru
berarti juga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah. Guru harus mempunyai kompetensi dan
juga profesionalisme dalam suatu proses belajar mengajar. Tanpa adanya hal
tersebut mustahil proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar.
Keberadaan guru yang profesional mutlak menjadi dasar pengembangan
sistem (Akhlan Husein dan Rahman, 1996: 32). Pendidikan tidak akan lepas
dari kemampuan guru untuk mengembangkan sistem yang berlaku dalam
pembelajaran.
b. Siswa
Siswa adalah orang yang melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan
yang sudah dirumuskan secara komprehensip. Siswa adalah salah satu
komponen penting dalam kegiatan pembelajaran.
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c. Materi
Merupakan segala bentuk informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan,
yang berkaitan dengan kurikulum yang berlaku dalam pembelajaran tersebut.
d. Metode
Metode merupakan cara yang digunakan untuk memberi kesempatan kepada
siswa untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
e. Media
Kata media berasal dari bahasa latin medoe yang berarti perantara atau
pengantar pesan dari pengirim

ke penerima pesan (Arief S. Sadiman

dkk.,2003: 6). Media alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan
materi atau informasi pada siswa. Sebagai sebuah perantara media adalah
salah satu komponen penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan
pembelajaran akan lebih sistematis apa bila media yang digunakan
bervariatif,

dilihat

dari

adanya

kejenuhan

siswa

apabila

kegiatan

pembelajaran hanya monoton saja. Gagne (dalam Arief S. Sadiman dkk.,
2006: 6) mengemukakan media adalah berbagai jenis komponen dalam
lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Adanya media
berpengaruh terhadap daya rangsang siswa untuk menerima pembaruan
dalam

kegiatan

pembelajaran.

Siswa

akan

lebih

tergerak

untuk

mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui media pembelajaran yang
belum pernah diterimanya.
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f. Evaluasi
Secara harafiah istilah evaluasi diambil dari Bahasa Inggris evaluation yang
berarti penilaian (Sudijono 2005: 1). Evaluasi mengarah pada sebuah
penilaian terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut menunjuk kepada suatu tindakan
atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Apa bila dihubungkan
dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, evaluasi adalah suatu cara yang
digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa.
Dalam sistem pembelajaran mengandung tiga ciri, yaitu: 1)
rencana adalah pranatan ketegangan, material, prosedur, yang merupakan
unsur-unsur sistem pembelajaran, dalam suatu rencana khusus; 2) saling
ketergantungan antara komponen pembelajaran yang serasi dalam suatu
keseluruhan, bersifat esensial dan masing-masing memberikan sumbanganya
kepada sistem pembelajaran; 3) tujuan, pembelajaran mempunyai target
tertentu yang hendak dicapai secara menyeluruh pada setiap komponenya.
Tujuan utama sistem pembelajaan supaya siswa belajar, mendapatkan
pengalaman akademik, bermanfaat untuk lingkunganya dan bisa melanjutkan
kejenjang selanjutnya.
Bloom (dalam Waluyo, 2002: 162-167) membagi tujuan belajar
menjadi tiga bagian, yaitu:
1) Kawasan kemampuan kognitif
Diantaranya; a) pengetahuan, yang meliputi: pengetahuan akan hal khusus,
kejadian khusus, tentang cara dan alat, arah dan urutan, penggolongan dan
kategori, kreteria, metodologi, serta pengetahuan tentang prinsip dan
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generalisasi; b) pemahaman, meliputi: terjemahan, penafsiran, dan
perhitungan atau ramalan; c) analisis, meliputi: analisis unsur, analisis
hubungan, dan analisis prinsip-prinsip organisasional; d) sintesis, yang
meliputi: hasil komunikasi, hasil dari rencana, asal mula dari rangkaian
hubungan abstrak; e) evaluasi, meliputi: pertimbangan mengenai kejadian
internal, dan pertimbangan mengenai kreteria eksternal.
2) Kawasan kemampuan afektif
Pada tujuan ini meliputi; a) menerima: menyangkut minat siswa terhadap
sesuatu, misalnya menerima pelajaran yang ditandai minat atau perhatian
positif yang dimiliki siswa; b) responding, artinya ikut berpartisipasi
secara aktif dalam suatu kegiatan; c) menaruh penghargaan, pada tingkat
ini siswa mampu memberikan penilaian terhadap apa yang sudah
dipelajarinya; d) mengorganisasikan sistem nilai, nilai dari seseorang
bersifat kompleks yang saling terkait dan menjadi suatu sistem nilai; e)
mengadakan karakterisasi nilai, maksudya nilai-nilai itu sudah menjadi
karakterisasi yang siap untuk menjadi tingkah laku seseorang.
3) Kawasan kemampuan psikomotorik
Kemampuan ini meliputi; a) persepsi, yaitu proses kesadaran akan
perubahan setelah keaktifan alat indra. Persepsi meliputi: stimulus,
menyentuh bentuk sesuatu, merasakan sesuatu, membau dan memegang,
serta mendiskriminasi tanda-tanda; b) kesiapan, yaitu kemampuan
membedakan persepsi yang masuk (kesiapan mental, fisik, emosional); c)
respon terpimpin, yaitu kemampuan mencatat dan membuat laporan.
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Bagian ini meliputi: imitasi, trial and eror, mengikuti, serta mengadakan
eksperimen; d) mekanisme, yaitu penggunaan skill dalam aktivitas
kompleks. Mekanisme meliputi: memilih, merencanakan, melatih, serta
merangkai; e) respon kompleks, yaitu penggunaan skill berdasarkan
pengalaman. Bagian ini meliputi: adaptasi, penggunaan skill untuk profesi,
serta melaporkan atau menjelaskan.
Gino, dkk. (1995: 36-39) mengungkapkan bahwa suatu proses
pembelajaran bisa dikatakan berkualitas atau berhasil apa bila tujuan yang
telah ditentukan dalam proses pembelajaran telah tercapai.

Adapun

keberhasilan yang harus dicapai dalam tujuan kualitas proses pembelajaran
tersebut meliputi:
1) Minat belajar
Minat artinya kecenderungan yang agak menetap, dimana si subjek merasa
tertarik dan senang berkecimpung dalam kegiatan suatu bidang. Untuk
menarik minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, hendaknya
guru memilah media dan metode pembelajaran yang sekiranya menarik
bagi siswa, misalnya dengan mengajak siswa untuk belajar di lapangan
ataupun di luar kelas.
2) Motivasi belajar
Dapat diartikan sebagai suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang
secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan mencapai tujuan
tertentu. Untuk meningkatkan motivasi dalam mengikuti pelajaran, guru
dapat menempuh jalan sebagai berikut: a) menghadapkan siswa pada halcommit to user
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hal yang menantang, misalnya dengan jalan mengadakan penelitian,
penyelidikan, percobaan, membuat sesuatu, dan kegiatan yang lain
sekiranya dapat memotivasi siswa; 2) membantu siswa yang kurang begitu
pandai dalam belajar, mendorongnya, memancingnya agar bisa lebih maju
dan mau berusaha untuk bisa mengikuti perkembangan teman-temanya
yang memiliki pemahaman lebih baik. Bagi siswa yang sudah dapat
mengikuti pelajaran dengan baik, guru harus bisa memotivasinya agar mau
berusaha untuk lebih baik lagi serta mau membantu temanya yang masih
mengalami kesulitan belajar.
3) Bahan belajar
Bahan belajar merupakan isi dalam pembelajaran yang digunakan sesuai
dengan tujuan yang akan dicapai oleh siswa. Disamping itu bahan belajar
harus dipilah sesuai dengan karakteristik siswa sehingga mampu
menumbuhkan minat. Bahan belajar harus disampaikan kepada peserta
didik secara jelas, utuh, sistematis dan tentunya mudah dipahami.
4) Alat bantu belajar
Alat bantu belajar atau sering disebut media dalam belajar merupakan alat
yang dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan belajar. Alat bantu
tersebut misalnya media cetak (buku-buku, surat kabar, majalah, brosur)
dan media elektronik (radio, televisi, komputer, tape recorder). Media
belajar adalah semua alat yang digunakan dalam kegiatan belajar
mengajar, dengan maksud untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari
sumber belajar (guru) kepada penerima (siswa). Media yang digunakan
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harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, sesuai
dengan tingkat perkembangan siswa, sesuai kurikulum, menarik perhatian,
dan motivasi siswa untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran.
5) Suasana belajar
Merupakan situasi dan kondisi yang ada dalam lingkungan tempat proses
pembelajaran berlangsung. Suasana yang dapat mendukung kegiatan
pembelajaran adalah: a) suasana kekeluargaan yang memungkinkan
terjadinya komunikasi yang lancar antara guru dan siswa, sehingga dapat
memperlancar kegiatan belajar mengajar. Dengan terjalinya hubungan
yang akrab, maka siswa akan berani untuk mengungkapkan pendapatnya
dalam suatu kegiatan pembelajaran; b) suasana sekolah yang nayaman,
tenang, serta menyenangkan untuk melaksanakan pembelajaran; c) kelas
datur secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa yang sedang belajar,
sehingga suasana bebas tetapi tetap disertai pengawasan dari guru; d)
jumlah siswa di dalam kelas tidak terlalu banyak sehingga memungkinkan
bagi guru untuk memberikan perhatiaan yang cukup dan merata pada
seluruh siswa; e) siswa belajar secara bervariasi, misalnya dengan
berdiskusi, discovery, mengadakan eksperimen, mengadakan study tour
untuk menghindari kejenuhan dalam belajar.
6) Kondisi siswa
Kondisi siswa adalah keadaan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar
berlangsung. Kondisi yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya keadaan
fisik, melainkan juga keadaan psikis siswa. Apa bila siswa sedang sakit,
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maka secara otomatis siswa tidak dapat mengikuti pelajaran secara
maksimal. Begitu pula jika siswa sedang dalam keadaan, atau sedang
mempunyai masalah, siswa juga tidak dapat belajar dengan baik.
7) Kemampuan guru
Kemampuan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan guru dalam
menyampaikan materi, dalam mengelola kelas, serta mengatasi berbagai
masalah

yang mungkin terjadi

selama

proses

belajar

mengajar

berlangsung. Guru harus menyampaikan materi dengan cara tepat dan
tidak membosankan, namun tidak terkesan menggurui. Selain itu dalam
menyampaikan materi guru harus bisa memilih metode dan cara yang tepat
agar dapat menarik siswa untuk mengikuti pelajaran. Guru harus mampu
mengelola kelas dengan baik, misalnya dengan memberikan perhatian
yang merata kepada seluruh siswa yang ada di kelas tersebut, baik yang
ada di depan maupun yang ada di belakang. Guru harus mampu
memotivasi siswa agar mau aktif dalam kegiatan belajar mengajar.
8) Metode pembelajaran
Metode pembelajaran merupakan cara yang dipilih oleh guru untuk
menyampaikan materi pada siswa. Selama ini metode yang biasa
digunakan guru dalam mengajar adalah metode ceramah dan tanya jawab.
Dalam penerapan metode tersebut, gurulah yang aktif dalam kegiatan
belajar mengajar. Namun, metode tersebut sekarang ini dirasakan tidak
lagi sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yang menuntut keaktifan siswa
dalam kegiatan belajar mengajar.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan
bahwa proses pembelajaran yang berkualitas adalah suatu proses kegiatan
interaktif antara guru dan siswa yang berlangsung dalam kurun waktu
tertentu dengan perencanaan progaram yang terarah untuk mencapai tujuan
yang telah dirumuskan. Jadi yang yang dimaksud dengan kulitas proses
pembelajaran menulis aksara Jawa yaitu suatu proses interaksi yang dapat
memacu minat, motivasi, memanfaatkan bahan ajar dengan baik,
menggunakan alat bantu yang memudahkan dalam belajar, suasana yang
nyaman, kondisi siswa yang baik, kemampuan guru, dan pemilihan metode
yang tepat untuk memudahkan siswa dalam menerima pembelajaran. Proses
pembelajaran menulis yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk membina,
membimbing,

mengarahkan

siswa

agar

mampu

mengungkapkan

pemikatan/gagasan ke dalam bentuk tulisan aksara Jawa. Tulisan dalam hal
ini yang disampaikan siswa dengan menggunakan aksara Jawa.

3. Kemampuan Menulis Aksara Jawa
Menurut dalam Widyamartaya dan Sudiati (Slamet Widodo,
2010: 13) menyatakan bahwa menulis adalah keseluruhan rangkaian
kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikanya
melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Pendapat tersebut
menunjukan bahwa kegiatan menulis membutuhkan perencanaan yang
matang dan pelaksanaan yang tepat. Pendapat yang sama juga disampaikan
Widyamartaya A (2005: 9), menulis merupakan suatu proses kegiatan
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pikiran manusia yang hendak mengungkapkan kandungan jiwanya kepada
orang lain atau kepada diri sendiri dalam tulisan.
Disampaikan pula bahwa menulis sebagai keseluruhan rangkaian
kegiatan untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikanya melalui
bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami tepat seperti yang
dimaksudkan penulis. Ini senada juga dengan pendapatnya

Cipta Loka

Caraka (2002: 12) yang menyatakan bahwa menulis berarti menggunakan
bahasa untuk menyatakan isi hati dan buah pikiran secara menarik pada
pembaca.
Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh Andrias Harefa
(2003: 7) bahwa menulis merupakan keterampilan tingkat sekolah dasar,
artinya menulis akan membangun keyakinan dan sikap percaya diri secara
sehat. Keyakinan tersebut dapat diperkuat dengan menambahkan berbagai
alasan yang bersifat rasional maupun sosial-emosional bahkan spiritual.
Untuk membangun proses keyakinan diri tersebut, pertanyaan yang perlu
dijawab bukan pertanyaan apa yang harus ditulis, namun pertanyaan yang
muncul adalah mengapa ingin menulis.
Adapun Lamuddin

Finoza (2002: 183) menyatakan bahwa

menulis adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alenia dalam rangka
menjabarkan atau mengulas topik dengan tema tertentu untuk memperoleh
hasil akhir berupa tulisan. Sementara itu, The Liang Gie (2002: 9)
menyatakan bahwa menulis segenap rangkaian kegiatan seseorang yang
mengungkapkan buah pikiranya melalui bahasa tulis untuk dibaca dan
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dimengerti oleh orang lain. Hasil pemikiran tersebut dapat menjadi karya
tulis yang berupa sebuah tulisan.
Berdasarkan pada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh
para pakar di atas jika dikaitkan dengan standar kompetensi menulis ide atau
gagasan dengan menggunakan aksara Jawa, maka tujuan yang hendak
dicapai dalam pembelajaran menulis aksara Jawa dapat dijabarkan sebagai
berikut.
1. Siwa dapat menemukan topik yang menarik sebelum menulis.
2. Siswa mampu menulis gagasan atau ide dengan menggunakan aksara
Jawa.
3. Siswa mampu menerapkan secara penuh kaidah penulisan aksara Jawa.
4. Siswa dalam menulis dapat menggunakan bahasa yang efektif dan
sistematis
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pembelajaran
menulis dengan menggunkan aksara Jawa adalah menulis gagasan/ide
berbahasa Jawa yang disajikan dengan tulisan atau aksara Jawa. Tulisan
aksara Jawa sebagai salah satu standar kompetensi dalam Kurikulum
Berbasis Kompetensi muatan lokal mata pelajaran bahasa Jawa SMA, siswa
kelas X diharapkan mampu menulis sederhana beraksara Jawa kurang lebih
10 kalimat (2 alinea).
Agar dapat membaca dan menulis huruf Jawa perlu diketahui
tentang perangkat huruf Jawa (Darusuprapta dkk: 1996). Adapun perangkat
huruf Jawa yang dipergunakan dalam ejaan bahasa Jawa ada bermacamcommit to user
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macam yaitu carakan atau dentawyanjana, pasangan, sandhangan, angka,
dan pada.
a. Huruf carakan atau dentawyanjana
Sebagai huruf baku dalam tulisan Jawa jumlahnya ada 20
buah, yang diawali huruf ha a sampai dengan nga z. Masing-masing
huruf carakan itu disebut aksara legana, yaitu aksara atau huruf yang
belum mendapat penanda bunyi lain. Huruf Jawa ini memiliki sifat
silabis atau kesukukataan, sehingga huruf ini apabila digabungkan antara
huruf satu dengan yang lain akan membentuk sebuah kata. Kedua puluh
huruf Jawa tersebut dilafalkan jejeg, namun dalam penulisan ada kata
yang dilafalkan miring. Yang dilafalkan jejeg misalnya, rn rana ‘ke sana’
jk jaka ‘perjaka’ sp sapa ‘siapa’ sedangkan yang dilafalkan miring
misalnya, crk caraka, jwt jawata, wnr wanara.

b. Pasangan
Pasangan yaitu bentuk atau cara penulisan lain huruf Jawa
yang berjumlah 20 buah guna menghubungkan suku kata mati dengan
suku kata berikutnya. Wujud pasangan tersebut ada yang berupa huruf
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14 --Y, huruf ke 17 --G dan huruf ke 20 --NG. Pasangan berupa huruf
potongan, ditulis di belakang huruf yang dipasangi yaitu huruf pertama -H, huruf ke 8 --S, huruf ke 11 --P. Berupa huruf potongan yang ditulis di
bawah huruf yang dipasangi dan tidak digandheng, yaitu huruf ke 5 --K,
huruf 7 --T, huruf ke 10 --L, huruf ke 12 --DH, dan huruf ke 19 --TH.
Untuk pasangan huruf ka, ta, dan la bila diberi sandangan
suku dan wyanjana maka wujudnya akan kembali utuh ka, ta, dan la.
Pasangan yang memiliki bentuk tersendiri penulisannya digandeng
dengan huruf yang dipasangi, yaitu huruf ke 2--N, huruf ke 9 --W, huruf
ke 15 --NY dan pasangan yang memiliki bentuk tersendiri tetapi
penulisanya di bawah huruf yang dipasangi yaitu huruf ke 3 --C, huruf ke
6 --D, huruf ke 13 --J, huruf ke 16 --M ,dan huruf ke 18 --B.

c. Sandhangan
Merupakan penanda bunyi pada akasara Jawa yang menandai
aksara itu sehingga berbunyi lain dari asalnya. Sandhangan ada empat
macam yaitu sadhangan swara, wyanjana wanda dan pangkon.
Sandhangan swara ada 5 buah yaitu; a) ulu (wulu) sebagai penanda suara
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/i/, ditulis di atas huruf yang disandhangi; b) suku ditulis bersambung
dengan huruf yang dipasangi, berfungsi sebagai penanda swara /u/; c)
taling ditulis di depan huruf yang diberi sandhangan sebagai penanda
swara /e/; d) taling tarung sebagai penanda swara /o/ ditulis mengapit
huruf yang diberi sandhangan; e) pepet sebagai penanda swara /e/,
ditulis di atas huruf yang dipasangi.

d. Sandhangan panyigeging wanda
Sandhangan yang membuat sigeging wanda atau mematikan
swara. Sandhangan ini wujudnya adalah: layar, wignyan, cecak dan
patèn. Layar itu memberi foném /r/ pada aksara yang akan diikuti /r/
mati.Wignyan berfungsi memberi foném /h/ pada salah satu aksara yang
akan diikuti oleh /h/ mati, jadi tidak menggunkan /ha/ mati namun
wignyan. Cecak

foném /ŋ/ ing sawijining aksara sehingga tidak

menggunankan /nga/ mati.
e. Sandhangan wyanjana
Itu jumplahnya ada tiga yang disebut cakra, keret, dan
péngkal. Cakra fungsinya sebagai pemberi wanda /ra/ ing sawijining
aksara, contohnya pada kata krambil, krai,dan kranjang. Aksara yang
sudah ditambahi

ditambahi cakra

juga dapat dibubuhi sandhangan

swara lagi. Keret itu memberi wanda /rě/ pada salah satu aksara. Contah
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kata yang mengunkan keret adalah kretek, kremes, dan kremen. Péngkal
fungsinya untuk memberi wanda /ya/ pada salah satu aksara, sama seperti
cakra. Aksara yang sudah ditambahi pengkal juga bisa diberi
sandhangan swara lagi, sama persis dengan cakra.
f. Patèn atau pangkon
Adalah salah satu aksara Jawa yang fungsinya untuk
mematikan salah satu aksara supaya tidak ada lagi swaranya (vokalnya
hilang). Sehingga yang ada hanya tinggal konsonanya saja atau
wyanjanané.
g. Angka Jawa
Angka dalam huruf Jawa jumlahnya yang pokok ada 10 buah.

h. Pada
Yaitu tanda baca dalam tulisan Jawa yang digunakan dalam
wacana, baik hubungannya dengan penghormatan di dalam tembang
maupun dalam kalimat biasa sebagai perwujudan intonasi. Wujud pada
ada bermacam-macam, misalnya pada luhur, pada lingsa, pada lungsi,
pada adeg-adeg, pada pangkat, dan sebagainya.

Pada Luhur

commit to user

63
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Pada Madya

Pada Andap
Adeg-Adeg
Pada Guru
Pada Pancak
Pada Lingsa
Pada Lungsi
Pada Pangkat

Madyapada
Purwapada
Wasanapada

i. Aksara Murda
Dalam sebuah bacaan berhuruf Jawa selain menggunakan
perangkat huruf Jawa juga sering ditemukan adanya aksara murda,
aksara swara, dan aksara rekan. Huruf murda pada prinsipnya tidak
pernah ada. Yang biasa disebut huruf murda sebenarnya adalah huruf
mahaprana, yaitu huruf yang disuarakan dengan nafas berat, jumlah
huruf murda umumya ada 8 buah yaitu huruf ke 2 na, huruf ke5 ka, huruf
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ke 7 ta, huruf ke 8 sa, huruf ke11 pa, huruf ke 15 nya, huruf ke 17 ga,
huruf ke 18 ba.
Aksara murda adalah huruf kapital dalam tulisan Jawa.
Gunanya untuk menuliskan nama gelar, nama pembesar, nama diri, nama
lembaga pemerintah dan nama lembaga berbadan hukum. Aksara murda
ada yang lebih dari delapan juga seperti tampak di bawah ini:

j. Aksara swara
Gunanya untuk menuliskan kata-kata asing. Jumlahnya ada 5
buah, yaitu: /a/ A disebut akara, /i/ I disebut ikara, /e/ E disebut ekara,
/u/ U disebut ukara, /o/ O diseut okara. Dengan menggunakan aksara
swara ini huruf Jawa tetap fleksibel bisa menyerap bahasa asing dalam
hal penulisanya.

Selanjutnya re (diarani pa cerek) lan le (diarani nga lelet)
juga disebut aksara swara. Alasannya karena di dalam bahasa Sangskreta
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Sehinga tidak ada aksara swara yang melambangkan pepet karena di
dalam Bahasa Sanskreta tak mengenal pepet.
k. Aksara rekan
Aksara buatan untuk menandai huruf yang berasal dari bahasa
asing, terutama bahasa arab. Huruf tersebut diciptakan karena abjad Jawa
yang jumlahya 20 buah belum mencukupi. Aksara rekan bentuknya
berupa aksara Jawa tetapi di atasnya diberi cecak 3 buah. Jumlahnya 7
buah, yaitu: /kha/ K, /dza/ D, /fa/ atau /va/ P, /za/ J, /gha/ G, /sya/ G
yang dicoret tengah hurufnya, dan /sha/ P yang dicoret tengah hurufnya.

Huruf Jawa memiliki aturan yang berbeda dengan penulisan
latinnya. Misalnya, dalam menulis kata ulang terutama dwipurwa penulisan
kata ulangnya sesuai dengan pelafalannya. Penulisan kata berawalan
anuswara yang luluh dengan permulaan kata dasarnya huruf ha yang
mengawali awalan nasal dapat dituliskan atau tidak. Sementara kata
berawalan anuswara yang tidak luluh dengan permulaan kata dasarnya,
maka huruf ha-nya harus tetap ditulis namun dalam pengucapannya tidak
perlu.
Aksara Jawa yang mendapatkan akhiran (panambang) -a pada
penulisan huruf Jawa juga terdapat aturan tersendiri seperti; a) bila
bersambung dengan huruf yang berakhiran huruf legana penulisannya
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selain ya dan bersandhangan wulu atau taling akhiran ha berubah menjadi
ya; c) Bila bersambung dengan suku akhir selain wa dan bersandhangan
suku atau taling tarung, akhiran ha berubah menjadi wa; d) jika bersambung
dengan suku kata tertutup atau sigeg akhiran ha-nya berubah menjadi
seperti huruf penutupnya atau sigeg-nya.
Aturan huruf Jawa jika mendapatkan akhiran –e/-ipun bila
bersambung dengan suku kata terbuka menjadi –ne/nipun sedangkan
penulisannya tidak menggunakan pasangan na, ketika bersambung dengan
suku kata tertutup atau sigeg huruf ha-nya berubah menjadi seperti huruf
penutupnya. Huruf Jawa jika mendapatkan akhiran-i maka huruf yang
bersambung dengan suku kata terbuka, mendapat pertolongan akhiran –an,
dalam tulisannya memakai pasangan na.
Bila huruf Jawa berakkhiran huruf suku kata tertutup mendapat
akhiran -i maka huruf ha-nya menjadi seperti huruf penutupnya, dan
pengucapannya tetap satu huruf. Misalnya, ‘nempleki’ [n[m\pLkiK
membacanya tetap ‘nempleki’ atau ‘menempelkan’. Untuk penulisan dan
pengucapan huruf Jawa yang mendapatkan akhiran -an maka, a) huruf Jawa
dengan suku kata terbuka dan legana jika mendapat akhiran –an huruf hanya kebanyakan luluh dengan huruf penutupnya sehingga dalam
membacannya sesuai dengan tulisannya; b) bila akhiran –an bersambung
dengan suku kata terbuka bersandhangan wulu, maka wulu-nya berubah
menjadi taling Misalnya, kata ‘bali’ jika mendapat akhiran –an maka
penulisan dan cara membacanya berubah menjadi ‘balen’; c) bila akhiran –
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an bersambung dengan suku kata terbuka bersandhagan wulu atau taling
dan tidak luluh, huruf ha-nya pada akhiran –an berubah jadi ya, cara
membacanya sesuai dengan perubahan dalam penulisan Jawanya, Misalnya,
dalam aksara latin ‘pagawean’ pg[wyn\ ‘pekerjaan’; d) bila bersambung
dengan suku kata terbuka bersandhangan suku, suku-nya berubah menjdi
taling tarung; e) akhiran –an jika bersambung dengan suku kata terbuka
bersandhangan suku atau taling tarung dan tidak luluh, maka huruf ha pada
akhiran –an tersebut berubah menjadi wa; f) bila huruf Jawa bersuku kata
tertutup atau sigeg mendapat akhiran -an, huruf ha-nya berubah menjadi
seperti huruf penutupnya atau sigeg-nya.
Penulisan dan pengucapan aksara Jawa jika mendapat akhiran –
ake maka; a) jika bersambung dengan huruf Jawa yang bersuku kata tertutup
atau sigeg akhiran ha tersebut berubah seperti huruf sigeg-nya; b) bila
bersambung dengan suku kata tertutup atau sigeg ka maka panambang atau
akhiran -ake berubah menjadi –kake; c) jika bersambung dengan suku kata
terbuka akhiran –ake mendapat pertolongan sigeg ka. Bila bersandhangan
wulu maka berubah menjadi taling, sedangkan suku berubah menjadi talingtarung.
Dalam penulisan dan cara membaca huruf Jawa berlaku hukum
persandian yaitu: a + a = a, i/e + a = e, dan u/o + a = o. Misalnya, ‘gawa’ gw
‘membawa’ berubah menjadi ‘nggawakake’ a=gwkH[k ‘ membawakan’,
kata dadi mendapat imbuhan -ake menjadi ‘ndadekake’ ‘menjadikan’ ffi +
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a[k = anF[fkH[k atau f[fkH[k. Sementara untuk ‘lintu’ ‘menukar’ lnÒ| + a[k
menjadi zLi[nTokHken\ ‘lintokake/nglintokaken’.
Bentuk huruf Jawa dikenal sebagai mbata sarimbag maksudnya
seperti cetakan batu bata dengan geometris seperti persegi panjang atau
jajargenjang (R. T. Suryadipura, 2007: 3). Penulisan aksara Jawa aslinya
ditulis miring (condong), namun dibuat tegag seperti cetakan yang sudah
ada juga tidak masalah. Teknik penulisan aksara Jawa dengan diletakan di
bawah garis-garis di dalam buku supaya kaki setiap huruf kelihatan
bergandengan dan tidak tertutup. Dengan demikian para pembaca akan lebih
mudah menganalisis setiap tulisan. Hampir semua huruf aksara Jawa
memiliki tinggi yang sama. Penampang aksara Jawa terdiri dari bagian lebar
dan bagian yang sempit dengan skala tertentu.

4. Metode Mind Mapping
Otak berpikir secara sinergis sehingga membuat cara pikir kita
akan berubah-ubah cara kita berpikir tentang pemikiran, cara kita berpikir
tentang diri sendiri, dan cara kita berpikir tentang orang lain untuk
selamanya (Tony Buzan, 2010: 52). Pikiran yang ada di otak milik kita
sendiri dan akan berhubungan dengan masuk suatu jaringan kerja pikiran
lain dan asosiasi-asosiasi yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak
perana ada lagi, kecuali di otak kita. Semakin baik anda melatih
menggunakan ingatan maka akan semakin banyak hubungan yang akan
anda buat di dalam otak, inilah yang memudahkan anda mengingat. Setara
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dengan kreativitas apa bila sering dilatih kreatif, maka akan semakin banyak
pula mencipta dan pemikiran kreatif akan semakin mudah. Untuk
memperkuat daya ingat pada pikiran di dalam otak, pengulangan melalui
mind mapping adalah alat pikir yang esensial.
Tony Buzan (2010: 14) dalam bukunya memeperjelas bahwa mind
mapping pemikiran kreatif adalah alat pikir yang dirancang untuk
mempercepat munculnya pergeseran paradigma, dan dengan demikian
meningkatkan hasil global serta pikiran kreatif. Untuk membantu
mengingat-ingat setiap gagasan yang ada di otak kita mind mapping media
tepat untuk meningkatkan kreativitas sebagai pendorong untuk terusmenerus berpikir kretif. Suatu hal yang wajar apa bila otak yang cuma satu
ini membutuhkan bantuan untuk menghasilakan sebuah konsep yang
sistematis, sedangkan kita tau otak digunkan untuk memikirkan banyak hal.
Untuk menjadi jenius kreatif perlu membebaskan imajinasi dan
mendorong otak untuk membuat asosiasi-asosiasi yang baru serta kuat di
antara ide-ide yang sudah ada dan tentunya mampu memunculkan ide baru.
Ketika mengembangkan keterampilan kreatif bukan hanya memperbaiki
kemampuan mengahasilkan ide-ide yang inovatif, tetapi termasuk jalan
keluar yang mengilhami segala sesuatu. Kreativitas dengan ingatan
merupakan dua proses mental yang persis sama, mereka akan mencapai titik
terbaik disaat penggunaan imajinasi dan asosiasi.
Kelancaran dalam pemikiran kreatif mengacu pada jumlah ide
yang bisa diciptakan dan kecepatan dalam menciptakanya. Kelancaran
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adalah salah satu tujuan utama dari semua pemikir kreatif serta para jenius
besar. Hal ini sama juga dengan yang dialamai siswa dalam menemukan
dan menciptakan

ide sebelum memulia aktivitas menulis dengan

menggunakan aksara Jawa.

Pola pikir siswa dalam mengaktualisasikan

gagasanya yang sepotong-potong mengurangi kelancaran dan kelengkapan
tulisan yang disampaikan, serta tentunya dengan penyelesain yang lama.
a. Pengertian Metode Mind Mapping
Peta pikiran atau disebut dengan mind mapping merupakan salah
satu metode belajar yang dikembangkan oleh Tony Buzan tahun 1970-an
yang didasarkan pada cara kerja otak. Disebut metode karena peta pikiran
ini berupa urutan langkah-langkah yang sistematis. Otak mengingat
informasi dalam bentuk gambar, simbol, bentuk-bentuk, suara musik, dan
perasaan. Otak menyimpan informasi dengan pola dan asosiasi seperti
pohon dengan cabang dan rantingnya. Otak tidak menyimpan informasi
menurut kata demi kata atau kolom demi kolom dalam kalimat baris yang
rapi seperti yang kita keluarkan dalam berbahasa. Untuk mengingat
kembali dengan cepat apa yang telah kita pelajari sebaiknya meniru cara
kerja otak dalam bentuk peta pikiran. Dengan demikian, proses
menyajikan dan menangkap isi

pelajaran dalam peta-peta konsep

mendekati operasi alamiah dalam berpikir (Sugiyanto, 2007: 41).
Mind mapping adalah alternatif pemikiran keseluruhan otak
terhadap pemikiran linear. Mind mapping menggapai ke segala arah dan
menangkap berbagai pikiran dari segala sudut (Michael Michalko dalam
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Buzan, 2007: 2). Senada dengan pendapat tersebut, Buzan (2007: 103)
mengungkapkan bahwa mind mapping adalah alat berpikir kreatif yang
mencerminkan cara kerja alami otak. Mind mapping memungkinkan otak
menggunakan semua gambar dan asosiasinya dalam pola radial dan
jaringan sebagaiman otak dirancang seperti yang secara internal selalu
digunakan.
Mind mapping merupakan cara termudah untuk menempatkan
informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari otak.
Mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara
harfiah akan “memetakan” pikiran-pikiran kita (Buzan, 2007: 4). Mind
mapping bisa dibandingkan dengan peta kota. Bagian tengah mind
mapping sama halnya dengan pusat kota dan mewakili gagasan
terbentang; jalan-jalan protokol yang memancar keluar dari pusat kota
merupakan pikiran-pikiran utama dalam proses berpikir, jalan-jalan atau
cabang-cabang sekunder merupakan pikiran sekunder (Buzan, 2004: 6).
Peta pikiran yang ditemukan oleh Tony Buzan ini didasarkan
pada cara kerja otak penyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa otak manusia tidak menyimpan informasi dalam kotak-kotak sel
saraf yang terjejer rapi melainkan dikumpulkan pada sel-sel saraf yang
bercabang-cabang. Apabila dilihat sekilas sel-sel saraf tersebut akan
tampak seperti cabang-cabang pohon. Dengan demikian jika informasi
disimpan seperti cara kerja otak, maka informasi akan tersimpan makin
baik dan hasil akhirnya membuat proses belajar semakin mudah.
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Mind mapping merupakan salah satu keterampilan paling efektif
dalam proses berpikir kreatif. Pemetaan pikiran mirip dengan outlining
tetapi lebih menarik secara visual dan melibatkan kedua belahan otak
(Wycoff, 2003: 64). Lebih lanjut, De Porter dan Hernacki (2003: 152)
mengungkapkan bahwa peta pikiran menggunakan pengingat-pengingat
visual dan sensorik dalam suatu pola dari ide-ide yang berkaitan seperti
peta jalan yang digunakan untuk belajar, mengorganisasikan, dan
merencanakan. Peta ini dapat membangkitkan ide-ide orisinal dan
memicu ingatan yang mudah. Berdasar pada paparan di atas dapat
dikemukakan bahwa mind mapping merupakan metode mencatat kreatif
imajinatif dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya
untuk membentuk kesan.
b. Langkah-langkah Pembuatan Mind Mapping
Metode mind mapping dalam peranya membatu pola pikir kita
melibatkan kekuatan imajinasi dan asosiasi dalam menemukan inovasi
dan karya. Pengoptimalan kedua sisi otak secara baik akan menghasilkan
ratusan ide dengan cara yang mudah. Berikut ini pernyataan Tony Buzan
(2010: 121) mengenai cara supaya kita bisa melibatkan imajinasi ketika
mengingat sesuatu:
1) Melebih-lebihkan, semakin kita mendramatisir informasi yang ingin
anda ingat, maka akan semakin mudah informasi tersebut melekat di
dalam ingatan. Memang cara ini membuat otak lebih tertarik dan lebih
hidup mengingat setiap informasi.
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2) Humor. Semakin lucu dan konyol informasi yang ingin anda ingat
nampaknya begitu menarik bagi imajinasi. Humur adalah tanda khas
dari akal yang kretif. Berfikir sabil humur akan mengurangi intensitas
kejenuhan otak.
3) Indra. Melibatkan indra saat mengingat sesuatu sangat membantu
menciptakan ingatan tiga dimensi dari apa yang ingin disimpan dalam
ingatan. Kelima indra yang ada pada manusia meliputi, penglihatan,
sentuhan, penciuman, pendengaran, dan perasa merupakan pemicu
yang kuat terhadap ingatan.
4) Warna. Cobalah menambah warna pada apa pun yang ingin diingat,
lupakan cara lama dengan pencatatan tradisional yang hitam-putih dan
gunakan imajinasi semaksimal mungkin. Warna-warna yang cerah
akan membantu melibatkan imajinasi pemikiran.
5) Irama. Gerak dan irama merupakan alat yang kuat dari imajinasi
kerena mampu membantu menciptakan gambar mental yang lebih riil
dari apa yang ingin dipelajari.
6) Pemikiran positif. Pada umumnya akan lebih muda mengingat
informasi yang dipikirkan secara positif dibandingkan dengan
informasi yang tidak menarik. Supaya mudah mengingat sesuatu
katakan pada diri kita untuk tidak melupakanya. Jika anda mengawali
dengan kekawatiran akan melupakanya, maka kemungkinan besar hal
ini akan terjadi.
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7) Mind mapping. Cara yang mudah untuk membangkitkan imajinasi
untuk membantu otak mengingat informasi. Hal ini kerena mind
mapping melibatkan sisi kanan otak secara alami melalui penggunaan
warna dan gambar.
8) Gambar. Berperan besar dalam ingatan kerena sebuah gambar
mengandung seribu makna. Mind mapping bukan hanya sebuah
gambar tetapi gambar yang mengandung gambar-gambar.

commit
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Pencarian asosiasi diantara ide atau informasi akan membantu
otak membuat kaitan diantara ide-ide tersebut dan mendorongnya
berpikir secara sinergis. Mengingat sesuatu yang ingin dipelajari dengan
sesuatu yang sudah diketahui akan lebih mudah mengingat ide baru. Cara
membantu otak membuat asosiasi, berikut ini beberapa tips yang
disampaikan Tony Buzan (2010: 124).
a. Pola. Selalu cari pola-pola dalam informasi yang akan dingat, hal ini
untuk memudahkan otak kita. Cara membuat mind mapping otomatis
akan membantu mengenali pola-pola dalam informasi.
b. Nomor. Pengaturan informasi dalam urutan nomor bisa sangat
membantu mengingat daftar kata.
c. Simbol. Penggunaan simbol dan gambar adalah cara yang istimewa
untuk menciptakan pemicu bagi ingatan anda. Gambar bola lampu
biasanya menjadi simbol untuk pemikiran yang bagus dan inovatif.
d. Mind mapping. Seni menggambar mind map mendorong otak untuk
membuat asosiasi; setiap cabang mengaitkan satu pikiran dengan
pikiran lainya. Selain itu mind map merupakan cara yang cerdik untuk
mengatur informasi ke dalam kelompok pada sebuah halaman serta
penggunaan gambar-gambar sebagai simbol-simbol pemicu.
Sebelum membuat sebuah peta pikiran diperlukan beberapa
bahan, yaitu kertas kosong tak bergaris, pena dan pensil warna, otak serta
imajinasi. Buzan (2007: 15) mengemukakan tujuh langkah untuk
membuat peta pikiran. Tujuh langkah tersebut adalah sebagai berikut:
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1) Mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya
diletakkan mendatar. Mengapa? Karena memulai dari tengah memberi
kebebasan kepada otak untuk menyebar ke segala arah dan untuk
mengungkapkan dirinya dengan lebih bebas dan alami.
2) Gunakan gambar atau foto untuk ide sentral. Mengapa? Karena
sebuah

gambar

bermakna

seribu

kata

dan

membantu

otak

menggunakan imajinasi. Sebuah gambar sentral akan lebih menarik,
membuat otak tetap terfokus, membantu otak berkonsentrasi, dan
mengaktifkan otak.
3) Gunakan warna. Mengapa? Karena bagi otak, warna sama menariknya
dengan gambar. Warna membuat peta pikiran lebih hidup, menambah
energi pada pemikiran kreatif dan menyenangkan.
4) Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan
cabang-cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua, dan
seterusnya. Mengapa? Karena otak bekerja menurut asosiasi. Otak
senang mengaitkan dua (atau tiga atau empat) hal sekaligus. Bila
cabang-cabang dihubungkan akan lebih mudah dimengerti dan
diingat.
5) Buatlah garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus. Mengapa?
Karena garis lurus akan membosankan otak. Cabang-cabang yang
melengkung dan organis seperti cabang-cabang pohon jauh
menarik bagi mata.
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6) Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Mengapa? Karena kata
kunci tunggal memberi lebih banyak daya dan fleksibilitas kepada
peta pikiran.
7) Gunakan gambar/bisa juga hiasan. Mengapa? Karena seperti gambar
sentral, setiap gambar bermakna seribu kata.

Gambar 2.2 Contoh mind mapping
Einstein menyatakan: “imajinasi lebih penting daripada
commit to user
pengetahuan kerana imajinasi tidak terbatas”. Dalam surat kepada

78
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

temanya ia menjelaskan kesulitanya menggunakan kata-kata untuk
mengungkapkan falsafah-falsafa ilmiahnya, kerana ia tidak berpikir
secara itu; ia lebih berpikir secara diagramatis dan skematis. Selaras
dengan pendapat tersebut pentinglah kiranya mind mapping untuk
memacu imajinasi perfikir yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk
tulisan. Kemampuan otak akan mengenal visual dengan memberikan
rangsangan kreatifitas dari pada pencatatan tradisional, yang linier
cenderung satu warna.

Ini yang akan sangat memudahkan kita

mengingat informasi yang ada pada mind mapping.
Dalam bukunya Trianto (2009: 160) beliau mengatakan bahwa
hanya membutuhakan empat langkah saja untuk membuat peta konsep
dalam hal ini sama yang dimaksud dengan mind mapping. Empat langkah
tersebut adalah sebagi berikut: (1) memilih suatu bahan bacaan; (2)
menentukan konsep-konsep yang relevan; (3) mengurutkan konsepkonsep dari yang inklusif ke yang kurang inklusif; (4) menyusun konsepkonsep tersebut dalam suatu bagan, konsep yang inklusif diletakan
dibagaian atas atau puncak peta lalu dihubungkan dengan kata
penghubung misalanya “terdiri atas”, dan “menggunakan”.
Trianto (2009: 161-164) yang mengungkapkan macammacam model peta konsep ada empat, yaitu sebagai berikut:
1) Pohon jaringan (network tree)
Ide pokok dibuat dalam persegi empat, sedangkan beberapa kata
yang lain dituliskan pada garis-garis penghubung. Garis-garis pada peta
commit to user

79
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

konsep menunjukan hubungan antara ide-ide yang bersangkutan. Katakata yang ditulis pada garis memberikan hubungan antara konsep satu
dengan yang lain. Pada saat mengkonstruksi suatu pohon jaringan,
tulislah topik yang sudah ditentukan dan daftarlah konsep-konsep utama
yang berkaitan dengan konsep itu. Susunlah penempatan ide dengan
dimulai dari yang sifatnya umum menuju yang khusus. Selanjutnya
cabangkan konsep-konsep yang berkaitan dengan konsep utama lalu
berikan hubunganya pada garis-garis itu.
Pohon jaringan sangat cocok digunakan untuk memvisualisasikan
hal-hal sebagai berikut: (a) menunjukan hubungan sebab akibat, (b) suatu
hierarki, (c) prosedur yang bercabang, dan (d) istilah-istilah yang
berkaitan dengan dapat digunakanya untuk menjelaskan hubunganhubungan

. Gambar 2.3 Contoh peta konsep model pohon
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2) Rantai kejadian (events chain)
Nur dalam Trianto (2009: 161) mengemukakan bahwa peta
konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk memberikan suatu urutan
kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau tahap-tahap dalam
suatu proses . Dalam membuat rantai kejadian terlebih dahulu untuk
menemukan suatu kejadian yang mengawali rantai itu. Kejadian ini
disebut sebagai kejadian awal. Kemudian dilanjutkan dengan kejadian
selanjutnya sampai mencapai hasil. Rantai kejadian cocok digunakan
untuk memvisualisasikan hal-hal sebagai berikut: (a) memberikan
penjelasan tahap-tahap dari suatu proses; (b) langkah-langkah dalam
suatu prosedur linier; (c) suatu urutan kejadian.

Gambar 2.4 Contoh peta konsep model rantai kejadian.
3) Peta konsep siklus (cycle map )
Dalam peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak menghasilkan
suatu hasil final. Kejadian terakhir pada rantai itu menghubungkan
kembali kejadian awal.
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Gambar 2.5 Contoh peta konsep siklus
Siklus akan berulang dengan sendirinya karena tidak ada hasil
serta kejadian terakhir itu menghubungkan kembali ke kejadian awal.
Peta konsep siklus cocok diterapkan untuk menunjukan hubungan suatu
rangkaian kejadian berinteraksi menghasilkan suatu kelompok hasil yang
berulang-ulang (Nur dalam Trianto, 2009: 163)
4) Peta konsep laba-laba (spider concept map)
Dapat digunakan untuk curah pendapat ide-ide yang berangkat
dari suatu ide sentral, sehingga dapat memperoleh sejumlah besar ide
yang bercampur aduk. Banyak ide-ide yang akan muncul serta berkaitan
dengan ide sentral itu namun belum tentu jelas hubunganya satu sama
lain. Peta konsep laba-laba cocok digunakan untuk memvisualisasikan
hal-hal mengenai: (a) tidak menurut hierarki, (b) kategori yang tidak
paralel, dan (c) hasil curah pendapat.
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Gambar 2.6 Contoh peta konsep laba-laba
Tingkat kemampuan siswa dalam menyerap pengetahuan yang
diajarkan oleh guru sangat beragam, sehingga diperlukan alat ukur yang
beragam. Peta konsep dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan
siswa sebelum guru mengajarkan suatu topik, menolong siswa dalam
belajar, untuk mengungkapkan konsepsi salah pada anak, dan sebagai
alat evaluasi (Trianto, 2009:164). Nah dari sini semangkin menguatkan
bahwa peta konsep dapat membantu kemampuan siswa dalam menulis
dengan aksara Jawa. Siswa dapat menuliskan setiap ide-ide yang muncul
dipikiranya kedalam sebuah gambar, tulisan, garis, warna dalam sebuah
kertas dan kemudian disusun secara berurutan. Setelah adanya peta
berpikir, siswa saat kehabisan ide tinggal melihat gambar yang sudah
dibuatnya dan tentunya aktivitas menulis akan lancar.
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Menurut Dahar dalam Trianto (2009: 164-165) menjelaskan
bahwa peta konsep sebagai alat evaluasi didasarkan atas tiga prinsip dalam
teori kognitif ausubel, yaitu:
1) Struktur kognitif diatur secara hierarkis dengan konsep-konsep dan
proposisi-proposisi yang lebih inklusif, lebih umum, super koordinat
terhadap konsep-konsep, dan proposisi-proposisi yang kurang inklusif
dan lebih khusus.
2) Konsep-konsep dalam struktur kognitif mengalami diferensiasi progesif.
Prinsip ini menyatakan bahwa belajar merupakan sebuah proses yang
kontinu, dimana konsep-konsep baru memperoleh lebih banyak arti
dengan dibentuk lebih banyak kaitan-kaitan proposional. Jadi konsepkonsep tidak pernah tuntas dipelajari, namun selalu dipelajari,
dimodifikasi, dan dibuat lebih inklusif.
3) Prinsip penyesuain integratif menjelaskan bahawa yang dimaksud belajar
bermakna akan meningkat bila siswa menyadari akan perlunya kaitankaitan baru antara segmen-segmen konsep. Dalam peta konsep
penyesuain integratif ini diperlihatkan dengan kaitan-kaitan silang antara
segmen-segmen konsep.
Peta konsep bertujuan untuk memperjelas pemahaman sebauh
pesan/pemikiran/gagasan dengan media tulis, sehingga dapat dipakai
sebagai alat evaluasi dengan cara meminta siswa menjelaskan peta konsep.
Dengan mengacu peta kosep siswa akan lebih mudah dalam menjelaskan
hubungan antara konsep satu dengan yang lainya. Disamping siswa dalam
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mengungkapkan gagasanya dalam bentuk bahasa tulis, bisa juga cukup
dengan sebuah gambar peta konsep ringkasn/poin tulisan tersebut bisa
mewakilinya.

5. Penilaian Pembelajaran Menulis dengan Aksara Jawa
Metode peta pikiran sangat tepat digunakan dalam pembelajaran
menulis. Wycoff (2003: 84) mengemukakan bahwa pemetaan pikiran adalah
cara yang sangat baik untuk menghasilkan dan menata gagasan sebelum
menulis. Bagian yang paling sulit dalam menulis adalah mengetahui hal apa
yang akan tulis, apa temanya dan bagaimana memulainya. Dengan
pemetaan pikiran, sebuah tema dijabarkan dalam ranting-ranting tema yang
lain sehingga menjadi pengembang gagasan dalam menulis.
Dalam menulis dengan menggunakan huruf Jawa kreativitas dan
kemampuan

menghafal

sangat

diperlukan

untuk

mengembangkan

ide/gagasan menjadi sebuah tulisan yang menarik. Berdasarkan paparan
sebelumnya, diketahui bahwa peta pikiran dengan gambar, warna serta kata
kuncinya dapat membangkitkan fungsi kerja otak kanan sehingga
memunculkan ide-ide baru yang kreatif dan imajinatif. Lebih jauh, bila
dibandingkan dengan metode konvensional yang selama ini diterapkan
dalam pembelajaran menulis aksara Jawa, metode peta pikiran jauh lebih
baik karena melibatkan kedua belahan otak untuk berpikir.
Berbeda dengan metode konvensional yang biasanya masih
bersifat teoretis praktis yang hanya berpotensi mengoptimalkan fungsi kerja
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otak kiri. Kreativitas dan imajinasi tidak terkembangkan dengan baik
melalui metode konvensional tersebut. Oleh karena itulah, metode peta
pikiran sangat baik untuk diterapkan dalam pembelajaran menulis aksara
Jawa.
Secara aplikatif, implementasi metode peta pikiran ini adalah
sebagai berikut. Pertama-tama siswa memilih ide/gagasan kemudian
menuliskannya di atas selembar kertas kosong dengan menggunakan aksara
Jawa. Penulisan berupa kata kunci dari ide yang dipilih disertai dengan
simbol atau gambar berwarna. Selanjutnya, siswa menuliskan sup-sup
gagasan dalam ranting-ranting yang melingkupi pusat/ide tulisan tersebut.
Setelah siswa membuat perencanaan dalam bentuk peta pikiran, siswa baru
ditugaskan untuk menulis aksara Jawa sesuai tema yang dipilih. Ide yang
muncul di tengah aktivitas menulis dapat dituangkan dalam cabang-cabang
atau ranting mana pun dalam peta pikiran untuk selanjutnya dituangkan
dalam tulisa yang beraksara jawa.
Tabel 2.1 Format Penilaian Menulis dengan Aksara Jawa
(Sarwiji Suwandi 2011: 160)

No

Nama

Aspek yang dinilai
Ketepatan Struktur koherensi
isi
kalimat

1
2
3
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Keterangan penilaian:
1. Tidak tepat
2. Kurang tepat
3. Tepat
4. Sangat tepat
Sekor perolehan
Nilai Siswa : -------------------- X 100
Skor Maksimum

B. Penelitian Relevan
Setiono Sugiharto (2007) New Directions in Contrastive Rhetoric:
Some Implications for Teachers of Writing in Multilingual Contexts” isi dari
artikel tersebut adalah untuk meninjau kembali hasil penelitian sebelumnya
tentang retorik yang menunjukan perbedaan dan membahas arah baru retorik
yang menunjukan perbedaan yang diambil. Selain itu dibahas juga mengenai
imlikasi pedagogi dari arah baru tersebut untuk pedagogi yang sebenarnya.
Latar belakang dari pembahasan tersebut adalah mengenai guru menulis
mewajibkan muridnya untuk menyatakan secara eksplisit pendapat

yang

menyatakan ide awal diikuti oleh pengembangan topik dan kesimpulan.
Meskipun muncul kritik dari mana-mana yang ditunjukan kepada retorik
tradisional kepada guru menulis dalam konteks bahasa Inggris sebagai bahasa
asing masih berpegang teguh dan menggunakanya sebagai kerangka untuk
mengajar menulis, serta sampai saat ini tidak diinformasikan dengan baik
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tentang arah baru retorik yang menunjukan perbedaan. Hal tersebut terjadi
kerana banyak guru menulis yang menganut teori yang disampaikan oleh
Kaplan (1996) yang menyatakan bahwa murid yang berasal dari kebudayaan
yang berbeda-beda perlu mengetahui kaidah retorik dari bahasa yang mereka
pelajari supaya mereka mampu menanamkan retorik baru dari retorik asal
mereka.
Jim McKinley dari Sophia University, Jepang (2006. The Journal
Vol ASIA TEFL)

“ Learning English Writing in a Japanese University:

Developing Critical Argument and Establishing Writer Identity”. Menulis
adalah salah satu pekerjaan yang paling menantang dan diabaikan dalam
pendidikan Bahasa Inggris di Jepang, khususnya yang berkaitan dengan
pengembangan argumen kritis dan membangun identitas penulis. Masalah ini
memerlukan eksplorasi ke dalam kelas menulis Bahasa Inggris di Jepang dalam
rangka untuk mengungkap masalah yang dihadapi siswa dalam praktek mereka
dengan fitur-fitur dari menulis dan untuk mendiskusikan solusi yang tepat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu apa yang menjadi salah
satu dari pendekatan Universitas Jepang dalam menulis Bahasa Inggris. Hal ini
dicapai melalui observasi kelas, wawancara dengan siswa dan guru, dan
analisis teks yang ditulis siswa. Ditemukan bahwa siswa yang bekerja tekun
dengan apa yang diberikan kepada mereka di kelas, meskipun kebanyakan dari
mereka merasa itu tidak cukup, sedangkan guru merasa tidak yakin tentang
apa yang harus diberikan kepada siswa mereka. Analisis teks siswa
mengungkapkan bahwa siswa mampu mempelajari keterampilan yang baru
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diperoleh, tetapi lebih terbatas hanya dengan pemahaman yang dangkal dari
teknik yang digunakan.
Ina Y. M. Siu. (2007). “Investigating the Impact of Modelling on
the Teaching of Process Writing in a Primary Clas”. Penelitian ini melaporkan
bagaimana seorang guru berusaha mempengaruhi perubahan dalam praktek
pelayananya melalui modeling proses menulis dengan kelas Bahasa Inggris
sebagai bahasa kedua bagi anak-anak berusia sekitar sepuluh tahun. Tiga
pertanyaan dalam penelitian ini adalah, apakah teori yang didukung oleh guru
akan diubah oleh teori pada tindakan yang diperoleh melalui praktek, apa
pengaruh modeling pada guru dan apakah teori mereka pada tindakan akan
diubah oleh modeling, pengaruh apakah yang didapatkan murid-murid melalui
proses pembelajaran menulis. Hasil kajian menunjukan teori yang mendukung
pendidik pada proses menulis ditingkatkan dengan praktek di dalam kelas yang
sebenarnya. Dengan adanya modeling meningkatkan motivasi siswa dalam
penerapan trategi demonstrasi yang berhasil dalam kelas yang sama. Pelajar
muda telah mempelajari kemampuan metakognitif proses menulis, namun juga
memperlihatkan beberapa kesalapahaman dalam pendekatan pada pengalaman
pertama.
Edward W. Wolfe and Jonathan R. Manalo dari Michigan State
University ( Language Learning & Technology Journal, January 2004, Volume
8, Number 1 pp. 53-65) dengan judul penelitianya “Composition Medium
Comparability A Direct Writing Asessment Of Non-Native English Speakers”.
Tes Bahasa Inggris sebagai bahasa asing (TOEFL) berisi penilaian menulis
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langsung, dan peserta ujian diberi lembar jawaban mereka di komputer
menggunakan keyboard atau menyusun tanggapan mereka pada tulisan tangan
mereka. Penelitian ini berusaha untuk menentukan apakah kinerja pada
penilaian menulis langsung sebanding bagi peserta ujian ketika diberikan
pilihan untuk menulis esai dengan tangan dengan pengolah kata. Peneliti
menguji hubungan yang mengontrol kemampuan bahasa Inggris dan beberapa
karakteristik demografi ujian menggunakan model linier. Ditemukan sebuah
interaksi dua arah yang lemah antara komposisi menengah dan kemampuan
Bahasa Inggris bagi peserta ujian dengan nilai yang lebih lemah tampil lebih
baik pada saat ujian esai tulis tangan sedangkan peserta ujian yang lebih baik
nilai Bahasa Inggrisnya menunjukkan sebanding pada dua media pengujian.
Kami juga mengamati perbedaan diprediksi terkait dengan wilayah geografis,
bahasa, jenis kelamin, dan usia.
Caroline Pearson (2004) “Children writing funny stories: some
reflections on the impact of collaborative talk”. Tulisan

ini menjelaskan

pekerjaan yang dilakukan disebuah kelas sekolah dasar di Skotlandia (umur
10) yang mendorong mereka untuk menulis cerita lucu. Dalam merefleksikan
dampak dari pendekatan pengajaran yang berbeda, khususnya mengeksplorasi
bagaimana guru mengajarkan dari karakter anak didik yang bervariasi dengan
kesempatan berbicara dengan teman sebaya mampu berfungsi untuk
mempengaruhi anak-anak dalam menulis. tujuan pertama, adalah untuk
menyelidiki apakah, melalui 'pelajaran mini', skema cerita anak-anak bisa
diperluas untuk mencakup gagasan tentang kreativitas, dan kedua, untuk
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menemukan bagaimana pengaruh pembicaraan secara berpasangan mendorong
anak untuk mengambil dan merumuskan ide-ide yang diberikan guru pada
awalnya. Selama sesi mengikuti 'pelajaran mini', banyak kesempatan untuk
berbicara

secara

berpasangan

ditawarkan.

hal

Ini

ditemukan

untuk

membimbing siswa kearah reinterpretasi ide-ide kreative dan untuk pedoman
dalam menyeleksi dan membedakan karakter suara. Pembicaraan anak-anak
sering memberikan bukti kemampuannya ditandai untuk menggambarkan
humor dan beraksi secara langsung, tetapi analisis dari cerita yang ditulis
mengungkapkan kesulitan dalam menuliskan peristiwa komik. Hal ini memiliki
implikasi bahwa

guru memiliki peran dalam menemukan cara dengan

intervensi yang sensitive untuk memperkenalkan strategi baru.
Seperti penelitian yang dilakukan Johannes Wheeldon dan Simon
Fraser University, Canada (The Qualitative Report Volume 16 Number 2
March 2011 509-522) dengan judul penelitian “Is a Picture Worth a Thousand
Words? Using Mind Maps to Facilitate Participant Recall in Qualitative
Research”. Penelitian ini menyelidiki kegunaan peta pikiran melalui sebuah
proyek yang dirancang untuk mengetahuai pengalaman latvians yang terlibat
dalam sebuah proyek bantuan teknis. Berdasarkan sempel dari 19 responden,
kedalaman serta kedetailan dari respon antar grup diperbandingkan. Mereka
yang pertama melengkapi kerangka pemikiran mengidentifikasi kosep-konsep
unik yang lebih besar dan memberikan lebih banyak kedalaman respon tentang
pengalaman mereka dalam wawancara. Para peserta merasa mengalami
kemudahan dengan mengawali terlebih dahulu melengkapi sebuah kerangka
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pemikiran, mereka mempunyai kemampuan yang baik dalam mengingat,
mengatur dan menyusun refleksi pengalaman masa lalu mereka. Temuan dari
hasil analis dengan menggunakan peta pikiran ini memberikan pembenaran
untuk eksplorasi lebih detail tentang kegunaan peta pikiran

untuk model

penelitian kualitatif.
Penelitian yang dilakukan oleh Retno Hermawati dengan judul
“Penerapan Metode Peta Pikiran Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis
Cerita Pendek Pada Siswa X SMA Muhamadiyah Salatiga Tahun Ajaran
2009”. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yaitu sebuah
penelitian kolabotratif dengan pihak lain untuk meningkatkan kinerja sekolah
yang lebih baik. Lokasi penelitian ini di kelas X SMA Muhamadiyah Salatiga,
yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri atas Empat tahap,
yaitu: (1) tahap perencanaan tindakan, (2) tahap pelaksanaan tindakan, (3)
tahap observasi dan interpretasi, (4) tahap analisis dan refleksi. Permasalahan
dalam pembelajaran berangsur-angsur dapat diatasi dengan peta pikiran.
Keterampilan siswa dalam menulis cerpen meningkat. Rata-rata nilai pada
prasiklus 52,9, dengan kentutasan klasikal 7,69%. Pada siklus I, nilai rata-rata
tes adalah 56,2, dengan ketuntasan klasikal mencapai 19,23%. Pada siklus II,
nilai rata-rata mencapai 62 dengan ketuntasan klasikal mencapai 61,54. Pada
siklus III, nilai rata-rata mencapai 67,8 dengan kentutasan klasikal mencapai
92,31%. Berdasarkan tindakan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa; (1)
penerapan metode peta pikiran untuk meningkatkan proses pembelajaran
keterampilan menulis cerita pendek. (2) penerapan metode dapat meningkatkan
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keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kela X SMA Muhamadiyah
Salatiga, yaitu sebesar 80% siswa memperoleh nilai 60 atau lebih sebagai batas
tuntas.
Kebebasan siswa dalam menuangkan ide atau gagasan kedalam
tulisan aksara Jawa membutuhkan dorongan serta motivasi. Disamping itu,
peneliti berasumsi jika metode pemetaan pikiran dapat meningkatkan
kemampuan menulis siswa seperti beberapa hasil penelitian di atas, maka
metode tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan menulis aksara jawa
siswa kelas XA SMA Negeri 4 Surakarta. Hal ini disebabkan pada kompetensi
yang ingin dicapai sama yaitu kemampuan menulis. Siswa pada pemahamnan
kompetensi menulis dengan aksara Jawa diasumsikan memiliki tingkat
kemampuan yang hampir sama. Oleh karena itulah, peneliti memilih metode
mind mapping atau sering disebut pemetaan pikiran untuk meningkatkan
kualitas proses pembelajaran serta kemampuan menulis aksara Jawa pada
siswa kelas XA SMA Negeri 4 Surakarta.

C. Kerangka Berpikir
Kemampuan menulis siswa dengan menggunakan aksara Jawa
selama ini

belum bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Saat

dilaksanakan pembelajaran
berbagai

permasalahan

sebelum dilakukan tindakan guru menemukan
dalam

pembelajaran

menulis

aksara

Jawa.

Kekurangberhasilan tersebut disebabkan oleh sistem pembelajaran yang masih
berpusat pada guru dan kurang tepat dalam menggunakan metode. Siswa
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kurang tertarik dan mengalami kesulitan dalam menulis aksara Jawa sehingga
hasilnya kurang memuaskan. Siswa juga kurang diberi kesempatan untuk
mengembangkan kreatifitasnya yang akhirnya tidak berperan aktif dalam
pembelajaran.
Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, rendahnya
keterampilan menulis dengan aksara Jawa siswa kelas XA SMA N 4 Surakarta
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) pembelajaran

menulis dengan

aksara Jawa siswa kelas XA SMA N 4 Surakarta masih menggunakan
konvensional, (2) siswa kurang tertarik dalam pembelajaran menulis aksara
Jawa, (3) siswa mengalami kesulitan menentukan topik/tema dan mengingat
aksara Jawa untuk mengemukakan serta mengembangkan gagasanya kedalam
tulisan yang beraksara Jawa, (4) guru mengalami hambatan dalam menemukan
solusi yang tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis
aksara Jawa.
Untuk mengatasi pemasalahan tersebut, perlu diterapkan suatu
bentuk pembelajaran menulis yang lebih memberdayakan siswa serta
mendorong siswa untuk lebih berperan aktif dan kritis, yakni pembelajaran
menulis

aksara Jawa dengan

menggunakan

metode mind

mapping.

Pembelajaran menulis aksara Jawa dengan menggunakan metode mind
mapping untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kemampuan
menulis dengan aksara Jawa siswa. Dengan memmind mappingkan gagasan
dan hafalan aksara Jawa dalam bentuk gambar, warna, serta garis akan
mempermudah siswa dalam mengembangkan idenya kedalam tulisan.
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Pembelajaran

Bahasa

Jawa

untuk

keterampilan

menulis

menggunakan aksara Jawa dengan menggunakan metode mind mapping ini
nantinya siswa diarahkan untuk berpikir sistematis. Keterbatasan otak siswa
untuk mengingat pengetahuan, gagasan, idenya ketika mau mengungkapkanya
kedalam bahasa tulis nantinya akan dibantu dengan sebuah gambar cara kerja
otak. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan disebutkan bahwa
kemampuan menulis merupakan bagian dari aspek komponen penggunaan
berbahasa. Peran guru untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan
kemampuan menulis dengan aksara Jawa siswa sangat dibutuhkan.
Metode mind mapping membantu memberdayakan keterampilan
siswa menemukan ide sebelum menulis. Selain itu siswa lebih banyak
mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan gagasan dari topik yang
sudah dipilihnya. Siswa lebih mudah dalam berpikir sistematis dan
menghilangkan kebuntuan ide saat aktivitas menulis berlangsung, karena pola
kerja otaknya sudah dituangkan dalam bentuk gambar yang saling terhubung.
Disela-sela siswa menulis mengalami kebuntuan maka tinggal melihat gambar
bagian mana yang perlu dikembangkan. Warna mind mapping yang alami akan
membantu keratifitas dan produktifitas kerja otok saat digunakan untuk
menulis.
Penggunaan metode mind mapping dalam pembelajaran menulis
dengan aksara Jawa yang berbasis menyenangkan. Teknis penggunaan metode
mind mapping yang disampaikan kepada siswa bisa dilakukan dengan dua cara
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yaitu kooperatif dan individu. Adapun gambar dari alur kerangka berpikir
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Masalah yang dihadapi
sebelum tindakan

Siswa kurang
tertarik dan
mengalami
kesulitan
dalam menulis
dengan aksara
Jawa

Minat
menulis
siswa
rendah

Guru mengalami
kesulitan dalam
menemukan solusi
yang tepat untuk
meningkatkan
minat menulis
siswa

Kualitas
keterampilan
menulis
dengan
aksara Jawa
siswa rendah

Perencanaan dan Tindakan penelitian:
menggunakan metode mind mapping

Hasil akhir setelah dilakukan tindakan

Siswa tertarik
dan mudah
untuk
menulis
aksara Jawa

Minat
belajar
siswa
meningkat

Guru
menemuka
n solusi
yang tepat
terhadap
masalah

Gambar 2.7 Alur Kerangka Berpikir
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Untuk mempermudah menemukan topik dan perencaanaan menulis
siswa belajar serta bekerja kelompok kecil secara kolaboratif, dengan struktur
kelompok yang heterogen. Kerja sama dalam bertukar pikiran yang dilakukan
antar siswa untuk macapai tujuan belajar bersama, selain itu juga untuk
mengembangkan kemampuan kerja sama diantara para siswa.

Untuk

penggunaan metode mind mapping dalam pembelajaran yang dilakukan secara
individu, peran guru menjadi kata kunci keberhasilan.
Empat kosep utama dalam metode mind mapping yang berupa
perpaduan, tulisan, gambar, garis dan warna kesulitan siswa saat menulis
dengan aksara Jawa dapat teratasi. Menulis aksara Jawa dengan memulai
terlebih dahulu menuangkan ide ke dalam sebuah gambar yang nyata sangat
mendukung keberhasilan sebuah tulisan berkualitas. Perencanaan menulis yang
ada pada mind mapping

merupakan miniatur cara kerja otak sehingga

membuat siswa mudah dalam menambahkan gagasan-gagasan barunya yang
diinginkan.
Dengan demikian dapat diduga setelah dilakukan tindakan
pembelajaran dengan menggunakan metode mind mapping siswa tertarik dalam
menulis aksara Jawa. Guru menemukan solusi dari masalah yang dihadapi
selama menyampaikan pembelajaran selama ini. Kualitas proses pembelajaran
dan kemampuan siswa dalam menulis dengan aksara Jawa meningkat.

commit to user

97
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

D. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang sudah
dikemukakan di atas, hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Melalui penerapan metode mind mapping dapat meningkatkan kualitas
proses pembelajaran menulis dengan aksara Jawa.
2. Penerapan metode mind mapping dapat meningkatkan kemampuan menulis

dengan aksara Jawa.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian ini dilaksanakan di kelas XA SMA Negeri 4
Surakarta. Alasan peneliti memilih SMA tersebut berdasarkan pada hasil
wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Jawa yaitu bapak Deky
Kurnianto, S.Pd

yang menyatakan kurangnya penguasaan siswa pada

kemampuan menulis dengan aksara Jawa, sehingga hasil belajar kurang
memuaskan. Adapun jadwal dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
No Kegiatan
minggu
ke
1
2

Juli

Agustus

September

Oktober

November

2011

2011

2011

2011

2011

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Perizinan x x
Pra

x x

Siklus
3

Siklus 1

4

Siklus II

5

Siklus III

6

Penyusu

x X x
X x x
x x x
x x x x

nan
laporan
7

Uji hasil

x x x

penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian
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Tempat penelitian yang mudah dijangkau dan juga dekat dengan
lingkungan kampus Universitas Sebelasa Maret, menjadi pilihan bagi peneliti
untuk melakukan kajian di institusi tersebut.Secara keseluruhan penelitian ini
berlangsung lima bulan, yaitu Juli sampai dengan November 2011. Kegiatankegiatan yang dilakukan dalam rangkaian penelitian ini meliputi: observasi
lapangan, penyusunan

usulan penelitian, pelaksanaan penelitian,

dan

penyusunan laporan kegiatan. Penelitian tindakan dilaksanakan pada semester
1 karena pada Juli sampai dengan November saat berlangsungnya kegiatan
pembelajaran semester 1 tahun pelajaran 2011/2012.

B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan
Kelas (PTK), yaitu sebuah penelitian yang berangkat dari permasalahan riil
yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar. Masalah tersebut
kemudian direfleksikan alternatif pemecahan masalahnya dan ditindaklanjuti
dengan tindakan nyata yang terencana serta terukur (Sarwiji Suwandi, 2010:
11). Hal penting dalam PTK adalah tindakan nyata yang dilakukan guru.
Adapun langkah-langkah pelaksanaan PTK dilakukan melalui lima tahap,
yaitu: (1) hipotesis tindakan; (2) perencanaan tindakan; (3) pelaksanaan
tindakan; (4) observasi dan interpretasi; dan (5) analisis dan refleksi tindakan.
Kelima langkah tersebut dilaksanakan secara berurutan serta saling
berkesinambungan terhadap hasil penelitian. Adapun penjelasan dari langkahlangkah tersebut, akan dijabarkan melalui gambar di bawah ini.
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Permasalahan

Perencanaan
tindakan I

Pelaksanaan
tindakan I

Refleksi I

Pengamatan/
pengumulan data

Perencanaan
tindakan II

Pelaksanaan
tindakan II

Refleksi II

Pengamatan/
pengumpulan

Siklus I

Permasalahan
baru hasil
refleksi

Siklus II

Apabila
permasalahan
belum
terselesaikan

Dilanjutkan ke siklus
berikutnya

Gambar 3.1 Alur Penelitian Tindakan (Suhardjono 2006:74)

C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas XA
SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 dan guru mata pelajaran
Bahasa Jawa yaitu bapak

Deky Kurnianto, S.Pd. Penelitian ini bersifat

kolaboratif yang melibatkan guru mata pelajaran Bahasa Jawa kelas XA dan
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Selain ciri umum tersebut peneliti juga sebagai orang yang berkecimpung
dalam pembelajaran Bahasa Jawa.

D. Data dan Sumber Data
Data penelitian ini digali dari tiga sumber sebagai berikut:
1. Informan atau narasumber, yaitu guru mata pelajaran Bahasa Jawa kelas
XA SMA Negeri 4 Surakarta yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran
menulis dengan aksara Jawa.
2. Peristiwa, yaitu proses pembelajaran menulis aksara Jawa dengan teknik
pengembangan fantasi korelatif yang dipimpin oleh guru Bahasa Jawa
yaitu Bapak Deky Kurnianto, S.Pd.
3. Dokumen dan arsip, yaitu informasi tertulis berupa kurikulum, silabus,
RPP, hasil kerja siswa, dan buku penilaian.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah angket, pengamatan, wawancara, kajian dokumen, dan tes kemampuan
menulis aksara Jawa. Pemberian angket kepada siswa kelas XA SMA Negeri 4
Surakarta dimaksudkan untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan
pembelajaran menulis siswa. Selain itu angket berfungsi untuk mengetahui
seberapa besar minat yang dimiliki siswa terhadap pembelajaran menulis
aksara Jawa.
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Pengamatan dalam penelitian ini dilaksanakan terhadap kegiatan
pembelajaran menulis aksara Jawa yang dilakukan siswa kelas XA SMA
Negeri 4 Surakarta. Penyampaian pembelajaran dengan teknik pengembangan
fantasi korelatif yang dipimpin oleh guru mata pelajaran yaitu Bapak Deky
Kurnianto, S.Pd.
Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan guru Bahasa Jawa kelas
XA. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang pemahamannya
tentang

teknik

pengembangan

fantasi

korelatif,

penerapannya

dalam

pembelajaran menulis, pengaruhnya terhadap minat menulis siswa, dan faktorfaktor yang menghambat penerapan teknik pengembangan fantasi korelatif.
Wawancara juga bisa secara langsung dilakukan oleh peneliti kepada para
siswa, selain menggunakan angket.
Kajian dokumen dilakukan terhadap rencana pembelajaran yang
disusun guru, jurnal mengajar, kurikulum, hasil belajar, atau buku penilaian.
Kearsipan yang baik sangat menunjang keberhasilan peneliti dalam melakukan
penelitian kerena dari sinilah data-data aktifitas pembelajaran itu diambil.
Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah tes. Tes dilakukan
untuk mengukur hasil yang diperoleh siswa setelah kegiatan pemberian
tindakan.Tes diberikan di awal untuk mengidentifikasi kekurangan dan
kelemahan siswa dalam menulis dengan aksara Jawa dan setiap akhir siklus
untuk mengetahui peningkatan mutu hasil yang diperoleh siswa. Penilaian
dilakukan oleh guru dan peneliti sendiri agar menghindari subjektivitas penilai.
Nilai rata-rata dari nilai yang diberikan dari kedua penilai tersebut.
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F. Uji Validitas Data
Teknik yang dipergunakan untuk uji validitas data dalam penelitian
ini adalah trianggulasi dan review informan kunci. Trianggulasi yang
digunakan adalah trianggulasi sumber data dan trianggulasi metode
pengumpulan data. Dalam kaitannya dengan trianggulasi sumber data, peneliti
mengutamakan pengecekan informasi dari informan. Informasi yang diperoleh
dari informan dicek silang dengan informan lain. Review informan kunci yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkonfirmasikan data atau interpretasi
temuan kepada informan pokok sehingga diperoleh kesepakatan pokok antara
informan dan peneliti tentang data atau interpretasi temuan itu.

G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kritis dan analisis komparatif. Teknik analisis kritis yang dimaksud
dalam penelitian ini mencakup kegiatan mengungkap kelemahan dan kelebihan
siswa dan guru dalam proses belajar mengajar berdasarkan kriteria. Hasil
analisis kritis tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan tindakan
untuk tahap berikutnya sesuai dengan siklus yang ada.
Setelah kondisi awal menulis aksara Jawa siswa diketahui, peneliti
merencanakan siklus tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.
Setiap siklus berakhir, hasilnya dianalisis apa saja kekurangan dan
kelebihannya sehingga diketahui peningkatan keterampilan siswa dalam
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menulis aksara Jawa. Analisis kritis terhadap keterampilan menulis aksara
Jawa mencakup indikator yang telah ditentukan dalam setiap pembelajaran.
Teknik komparatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
memadukan hasil penelitian siklus pertama dan kedua, siklus kedua dan ketiga.
Hasil komparasi tersebut untuk mengetahui indikator keberhasilan dan
kekurangberhasilan dalam setiap siklusnya.

H. Indikator Kinerja
Penelitian ini dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan prestasi
kemampuan menulis aksara Jawa mencapai batas Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM), yaitu 75. Untuk indikator keberhasilan kualitas proses pembelajaran
dengan menggunakan metode ini adalah dibuktikan dengan keaktifan,
perhatian, motivasi siswa di kelas dalam mengikuti pembelajaran menulis
aksara Jawa.

I. Prosedur Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk menerapakan metode mind
mapping

dalam pembelajaran menulis dengan menggunakan aksara Jawa

secara langsung di dalam kelas. Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui
beberapa tahap, yaitu:
1. Perencanaan
Langakah ini diwujudkan dengan merencanakan penyusunan
skenario pembelajaran menulis aksara Jawa dengan menggunakan metode
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mind mapping. Skenario pembelajaran yang perlu dipersiapkan kurang lebih
ada dua siklus namun jika dilapangan dirasa perlu dilakukan bisa 3 siklus,
bisa dilihat dengan perencana dibawah ini;
a. Siklus I
1) Guru memberikan apersepsi mengenai pengalaman siswa dalam
menulis dengan aksara Jawa.
2) Siswa menyimak penjelasan guru mengenai aksara Jawa dan tata
cara menulisnya dengan metode mind mapping.
3) Siswa membaca teks aksara Jawa yang diberikan oleh guru.
4) Secara berkelompok atau berpasangan siswa menganalisis teks
aksara Jawa dengan membuat mind mapping.
5) Perwakilan kelompok menyampaikan hasil analisis dan ditanggapi
kelompok lain.
6) Siswa ditugasi menulis dengan tema bebas berdasarkan mind
mapping yang telah dibuat.
b. Siklus II
1) Guru memberikan apersepsi mengenai manfaat menulis dengan
aksara Jawa.
2) Siswa disuruh bertanya mengenai kesulitan yang dihadapi dalam
menulis dengan aksara Jawa dengan metode mind mapping.
3) Siswa menyimak refleksi guru mengenai tulisan dengan aksara Jawa
yang dilakukan siswa dari hasil pembelajaran kemarin dengan
metode mind mapping.
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4) Siswa secara kelompok merefleksi hasil tulisan aksara Jawa dan
pembuatan mind mapping-nya.
5) Siswa perwakilan kelompok menyampaikan hasil pekerjaan didepan
kelas yang lainya memberi tanggapan.
6) Siswa ditugasi menulis dengan aksara jawa berdasarkan tema yang
diberikan guru dengan metode mind mapping.
7) Guru memberi pengutan disela-sela siswa mengerjakan tugas
8) Guru memberi motivasi siswa bagi yang tulisanya bagus akan
mendapatkan hadiah.
c. Siklus III
1) Guru memberikan apersepsi mengenai contoh teks aksara Jawa yang
baik dalam penulisan dan juga isi.
2) Siswa disuruh bertanya mengenai kesulitan yang dihadapi dalam
menulis dengan aksara Jawa dengan metode mind mapping.
3) Guru membagikan gambar mind mapping dan tulisan aksara Jawa
siswa pada siklus II
4) Siswa menyimak refleksi guru mengenai tulisan dengan aksara Jawa
yang dilakukan siswa dari hasil pembelajaran kemarin dengan
metode mind mapping.
5) Guru memberikan pemodelan menulis aksara Jawa di papan tulis
6) Siswa yang hasil tulisanya baik pada saat siklus II mendapatkan
hadiah berupa balon berwarna yang isinya kata-kata motivasi.
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7) Siswa dipersilakan melajutkan tulisanya dengan berdasarkan gambar
mind mapping yang sudah dibuat sebelumnya.
8) Guru lebih memberikan banyak waktu untuk siswa praktik menulis
ketimbang sebuah teori.
9) Guru terus memberi penguatan bagi siswa yang masih kesulitan
menulis dan memotivasi.
10) Bagi siswa yang lupa dengan aksara Jawa dipersilkan membuka
mind mapping beraksara Jawa.
2. Pelaksanaan tindakan
Langkah ini melaksanakan skenario pembelajaran di dalam kelas
sesuai prosedur yang sudah disusun. Pelaksanaan tindakan merupakan
bagian pokok dalam siklus PTK dengan kondisi dan situasi yang aktual.
Penelitian ini pelaksanaan tindakanya secara kolaboratif maksudnya,
observasi yang dilakukan oleh guru sebagai aktor PTK tidak dapat
digantikan oleh pengamat luar.
3. Observasi dan Interpretasi
Observasi ini dilaksanakan saat pembelajaran menulis aksara Jawa
dengan menggunakan metode mind mapping berlangsung. Interpretasi
dilakukan sesudah pembelajaran antara peneliti dan guru pengampu mata
pelajaran bahasa Jawa. Observasi dilakukan sebagai upaya merekam segala
peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan berlangsung.
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4. Analisis dan Refleksi
Analisis dilaksanakan setelah seluruh data terkumpul, dari hasil
analisis kemudian dilakukan refleksi untuk menentukan siklus berikutnya.
Dalam hubunganya dengan analisis data adalah proses menyeleksi,
menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan
data secara sistematis. Bisa disampaikan secara rasional untuk menampilkan
bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap
tujuan PTK. Refleksi sebagai upaya untuk mengkaji apa yang telah dan
atau tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum berhasil
dituntaskan oleh tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan.
Siklus I

Siklus II

Plan

Reflect

Plan

Act

Reflect

Observe

Act

Observe

Gambar 3.2 Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kondisi Awal
Peneliti sebelum melakukan penelitian harus menyelesaikan
administrasi yang berhubungan dengan izin. Hal ini harus dilakukan karena
penelitian melibatkan instansi yang berbeda-beda. Selain itu izin penelitian
juga sebagai bukti bahwa penelitian dilaksanakan secara prosedural dan resmi.
Surat

permohonan izin penelitian dari Pascasarjana UNS Surakarta yang

ditunjukan kepada Bapeda Kota Surakarta, Kesbang Polimas Kota Surakarta,
Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Kepala SMA Negeri 4 Surakarta dan guru
mata pelajaran bahasa Jawa yaitu bapak Deky Kurnianto, S. Pd. Surat izin dari
Bapeda Kota Surakarta yang ditunjukan kepada Dinas Pendidkan dan
kemudian dari Dinas Pendidikan menyampaikan kembali kepada PPS UNS
Surakarta, Dirjen Dikti, Kepala SMA Negeri 4 Surakarta dan peneliti.
Dengan turunya surat dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta
kepada Kepala SMA N 4 Surakarta yang intinya peneliti sudah mendapatkan
izin secarah sah. Sebagai bentuk tindak lanjut dari surat yang disampaikan
Dinas Pendidikan Kota Surakarta, maka kepala SMA N 4 Surakarta
memberikan surat tugas kepada guru bahasa Jawa yang ada di instansinya.
Surat tugas tersebut berisi instruksi untuk memfasilitasi peneliti dalam
memecahkan masalah pembelajaran bahasa Jawa. Sebagai bukti hasil
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penelitian pemerintah Surakarta menghendaki adanya laporan hasil penelitian
yang selanjutnya diserahkan ke Kesbang Polimas.
Untuk mengetahui kondisi SMA Negeri 4 Surakarta secara umum,
peneliti melakukan survai awal sebagai salah satu bagian yang harus dilakukan
untuk menunjang keberhasilan penelitian tindakan kelas ini. Survai awal sangat
membantu peneliti dalam menentukan perencanaan ataupun sebuah langkahlangkah yang paling efektif untuk menangani permasalahan penelitian.
Informasi mengenai kondisi awal obyek penelitian dilakukan dengan berbagai
cara seperti, observasi, wawancara, membagikan angket, membaca arsip-arsip
sekolah dan mendengarkan opini masyarakat. Dengan mengumpulkan
informasi dari berbagai sumber mengenai permasalahan yang dialami siswa
dalam pembelajaran menulis dengan aksara Jawa membantu peneliti untuk
menentukan tindakan selanjutnya.
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Wawancara yang dilakukan dengan Kepala SMA Negeri 4
Surakarta persetujuan untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh segala
aspek yang berhubungan dengan keberhasilan pembelajaran di sekolah
tersebut. Untuk mendapatkan informasi awal mengenai kendala dalam
menyampaikan pembelajaran menulis dengan aksara Jawa di kelas XA, maka
peneliti melakukan wawancara dengan guru bidang studi mata pelajaran bahasa
Jawa. Peneliti juga mengadakan wawancara dengan para siswa mengenai
kendala yang dihadapi dalam menerima materi pelajaran menulis dengan
aksara Jawa. Dengan melakukan wawancara, observasi dan kajian dokumen
berarti peneliti sudah mendapatkan informasi mengenai kondisi awal
kemampuan siswa dalam menulis dengan aksara Jawa.
Pembelajaran bahasa di SMA Negeri 4 Surakarta menggunakan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP) dengan orientasi empat

kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik yaitu, membaca,
mendengarkan, berbicara dan menulis. Adapun empat kompetensi dalam
pembelajaran Bahasa Jawa adalah sebagi berikut:
1. Memahami wacana lisan yang didengar baik wacana sastra maupun
nonsastra dalam berbagai ragam bahasa Jawa berupa percakapan,
pengumuman, berita, pidato, geguritan, macapat, dan cerita.
2. Mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan,
sastra maupun nonsastra dengan menggunakan berbagai ragam dan unggahungguh bahasa Jawa, berupa bercerita, berdialog, dan berpidato.
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3. Menggunakan berbagai keterampilan dan teknik membaca untuk memahami
teks/wacana sastra maupun nonsastra dalam berbagai ragam bahasa Jawa
berupa percakapan, pengumuman, berita, pidato, geguritan, macapat, cerita,
dan huruf Jawa.
4. Melakukan keterampilan menulis baik sastra maupun nonsastra dalam
berbagai ragam bahasa Jawa untuk mengungkapkan pikiran, pendapat,
gagasan, perasaan, dan informasi berupa percakapan, pengumuman, berita,
pidato, artikel, geguritan, macapat, cerita, dan huruf Jawa.
Berdasarkan Standar Kompetensi (SK) menulis setelah mengikuti
pembelajaran siswa diharapkan mampu mengungkapkan pikiran, pendapat,
gagasan, dan perasaan dalam berbagai jenis karangan nonsastra maupun sastra
menggunakan berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh dan
menulis dengan huruf Jawa. Dari rumusan SK kemudian dijabarkan lagi ke
Kompetensi Dasar (KD) menulis yang salah satunya siswa diharapkan mampu
menulis wacana sederhana menggunakan huruf Jawa. Berdasarkan SK dan KD
kemudian dilanjutkan lagi kedalam Silabus serta Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) lebih oprasional dalam menunjang keberhasilan
pembelajaran menulis dengan Aksara Jawa. Standar Kompetensi inilah yang
dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini.
Untuk mengetahui kondisi awal yang sebenarnya dialami siswa
secara kualitas proses pembelajaran maupun kemampuan menulis, peneliti
melakukan survai dengan hasil sesuai yang tersaji di bawaha ini:
commit to user

113
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

No

Kategori nilai

Interval

Frekuensi Nilai

%

Keterangan

1

Sangat baik

81-100

-

-

-

2

Baik

71-80

2

150

7,5

3

Cukup

61-70

19

1250

62,5

32

<60

11

598

29,9

= 62,4

32

1998

100

62,4

4 Kurang tepat
Jumlah

X= 1998

Tabel 4.1 Kemampuan Menulis Aksara Jawa Sebelum Tindakan
Dari survai awal yang dilakukan peneliti dalam pretes diketahui bahwa
kemampuan menulis dengan aksara Jawa siswa kelas XA SMA Negeri 4
Surakarta masih tergolong rendah. Ini terlihat dari perolehan nilai menulis
aksara Jawa sebelum tindakan yang mendapatkan nilai kategori baik hanya 2
orang siswa. Nilai tertinggi yang bisa didapatkan siswa adalah 75, masih mepet
dengan Kreteria Ketuntasan Minimum (KKM). Nilai 75 sebagai nilai tertinggi
dari keseluruhan siswa yang ada di kelas XA hanya bisa dicapai dua orang
siswa. Sedangkan untuk nilai terendah sebesar 50 disandang 3 siswa di kelas
tersebut. Secara keseluruhan nilai siswa dengan kategori kurang tepat interval
<60 ada 11 siswa pada posisi ini. Perolehan nilai dengan kategori cukup,
banyak diperoleh siswa yaitu sebesar 19 siswa dengan interval 61-70. Rata-rata
keberhasilan keseluruhan yang diperolah siswa dari hasil tes sebelum tindakan
baru mencapai 62,4%.
Hasil nilai menulis aksara Jawa yang diperoleh siswa jika kurang
bagus tantunya tidak terlepascommit
dari pelaksanaan
proses pembelajaran. Dari
to user

114
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

proses pembelajaranlah yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap
sebuah hasil yang akan diperoleh siswa. Di bawah ini disajikan tabel hasil
survai mengenai kualitas proses pembelajaran menulis sebelum tindakan.

No

Kategori nilai Interval

Frekuensi

Nilai

%

Keterangan

1

Sangat baik

81-100

-

-

-

2

Baik

71-80

-

-

-

3

Cukup

61-70

12

790

40,8

32

4

Kurang

51-60

18

995

51,4

= 60,4

5

Sangat kurang

3

150

7,7

32

1935

100

Jumlah

< 50

X= 1935

60,4

Tabel 4.2 Kualitas Proses Pembelajaran Menulis Aksara Jawa
Sebelum Tindakan
Dari tabel di atas nampak siswa yang bisa mengikuti proses
pembelajaran dengan kategori cukup hanya 12 siswa. Ini berarti siswa yang
bisa mengikuti proses pembelajaran dengan kategori cukup belum ada separuh
dari jumlah siswa kelas XA. Untuk siswa pada posisi kategori kurang saat
mengikuti proses pembelajaran sebanyak 18. Jumlah yang sangat banyak jika
dibandingkang dengan kategori yang lainya, lebih dari setengah keseluruhan
siswa kelas XA. Sedangkan kategori yang paling bawah adalah sangat kurang
ditempati 3 siswa dengan interval <50. Kualitas proses pembelajaran menulis
dengan aksara Jawa pada saat survai awal ini hanya mencapai 60,4.
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Hasi analisis menunjukan bahwa yang membutuhkan penanganan
yaitu metode pembelajaran menulis dengan aksara Jawa yang masih
konvensional serta kurangnya motivasi belajar dan kemampuan yang dimiliki
siswa masih rendah. Setelah peneliti dan guru mata pelajaran mengadakan
diskusi sepakat untuk mengatasi masalah tersebut agar menjadi lebih baik.
Sebelum melakukan tindakan teknis kita menyusun perencanaan secara matang
supaya semuanya bisa terlaksana sesuai yang ditargetkan yaitu meningkatkan
kemampuan menulis siswa dengan aksara Jawa.

Gambar 4.2 Ruang kelas XA
Pembelajaran menulis dengan menggunakan aksara Jawa bagi
siswa kelas XA SMA Negeri 4 Surakarta tidak menarik. Mereka sangat pasif.
Hal ini mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Pada saat guru menerangkan,
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mereka kurang perhatian pada materi yang diajarkan, mengobrol sendiri
dengan teman sebangkunya, bercanda, menggambar kartun film kesangannya,
ada beberapa yang asik mendengarkan musik, menggunakan HP, mencatat
pelajaran lain selain mata pelajaran bahasa Jawa, dan suasana kelas sedikit
ramai. Respon yang yang diberikan oleh siswa membuat suasana pembelajaran
tidak komunikatif. Proses yang kurang maksimal akhirnya berdampak nyata
dengan hasil perolehan nilai menulis menggunakan aksara Jawa siswa yang
masih jauh dari harapan. Hasil observasi pembelajaran bahasa Jawa dengan
materi menulis aksara Jawa dapat dijelaskan sebagai berikut.
Kurang aktifnya siswa terhadap pembelajaran menulis dengan
aksara Jawa disebabkan oleh beberapa hal, yakni: (1) guru mengajar secara
konvensional, yaitu lebih dominan menggunakan ceramah. Dalam pelajaran
ini yang aktif adalah guru, sedangkan siswa sangat pasif; (2) guru kurang
maksimal dalam memberikan contoh, terlihat grogi, kurang ekspresi, dan
terkesan kurang percaya diri, kurang luwes; (3) guru tidak melakukan penilaian
proses maupun penilaian unjuk kerja (Performance); (4) guru kurang kreatif
dalam membantu siswa menemukan topik yang menarik; (5) metode yang
digunakan untuk mengingat aksara Jawa masih menggunakan cara hafalan; (6)
serta siswa tidak bisa berpikir secara sistematis saat menulis, sehingga yang
terjadi mereka kehabisan ide untuk melajutkan gagasanya.
Adapun penyebab dari permasalahan di atas adalah:
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1. Guru kurang paham terhadap metode-metode pembelajaran. Hal ini diakui
sendiri oleh guru melalui wewancara terstruktur. Guru mengaku belum
pernah menerapkan pembelajaran dengan metode mind mapping.
2. Guru merasa kurang totalitas dan ‘risih’ bila mengajarkan materi menulis
dengan aksara Jawa kerena banyak siswa yang protes.
3. Mental para siswa yang tidak tertarik dan kesulitan terhadap pembelajaran
menulis dengan aksara Jawa.
4. Guru menganggap bahwa materi menulis dengan aksara Jawa tidak pernah
dikeluarkan di Ujian Nasional dan praktik ujian akhir semester.

Guru

menganggap bahwa menulis dengan aksara Jawa itu hanya sekedar
tambahan pengetahuan siswa tidak dipahami sebagai sebuah kemampuan.
5. Ada pemahaman yang salah antara guru dan juga para siswa yang
menganggap bahwa pembelajaran menulis dengan aksara Jawa adalah
menyalin tulisan yang beraksara latin kedalam tulisan aksara Jawa.
6. Kepercayaan diri pada siswa tidak ada. Hasil wawancara terhadap beberapa
siswa ketika ditanya mengapa tidak berani bertanya jika mengalami
kesulitan saat menulis dengan aksara Jawa ?. Jawabanya karena ia merasa
malu pada teman-temannya, merasa tidak bisa/tidak mampu, dan malas.
7. Jumlah jam mata pelajaran Bahasa Jawa yang sedikit membuat siswa
dengan guru kurang banyak berlatih dan praktik menulis dengan aksara
Jawa. Pada hal kemampuan menulis membutuhkan banyak mencoba atau
praktik secara langsung sebagai bentuk pengalaman belajar.
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Gambar 4.3 Guru mengajar secara konvesional
Kemampuan menulis dengan aksara

Jawa yang dimiliki siswa

kelas XA SMA Negeri 4 Surakarta masih rendah. Hal itu terlihat dari hasil
nilai menulis dengan aksara Jawa yang diperoleh siswa. Pemilihan bahasa
yang kurang pas, kerangka berpikir tidak sistematis, kesinergian antara tema
dengan isi juga kurang, penggunaan tanda baca yang masih salah, dan hasil
tulisan siswa yang masih asal-asalan.

Hal tersebut karena siswa kurang

menghayati dan memahami mengenai apa yang ditulis sehingga ekspresi
bahasa tulisnya tidak nampak. Selain itu kesulitan siswa dalam menemukan
topik untuk dikembangkan menjadi sebuah gagasan yang utuh dan cara
penggunaan aksara Jawa kedalam tulisan.
Ada beberapa siswa ketika disela-sela aktivitas menulisnya
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Siswa lebih senang berdiam diri ketimbang

bertanya ketika saat menulis mengalami kesulitan. Dengan sikap siswa yang
seperti itu akhirnya membuat guru kesulitan untuk memeberikan umpan balik
dalam mendorong keberhasilan meteri menulis. Daya ingat siswa menghafal
aksara Jawa yang rendah membuat mereka kelihatan sibuk membolak-balikan
pepaknya.
Adapun penyebab kemampuan menulis dengan aksara Jawa siswa
rendah antara lain: (1) Siswa kurang tertarik dengan pembelajaran menulis
menggunakan aksara Jawa karena membosankan, (2) Siswa kurang memahami
topik tulisan yang akan ditulisnya, (3) Percaya diri siswa kurang (4) Siswa
kurang memahami bahwa menulis merupakan komunikasi berbahasa tidak
langsung sehingga membutuhkan penggunaan pilihan kata yang sejelas
mungkin. Keutuhan informasi yang disampaikan perlu diperhatikan, (5) teknik
membuka pepak disaat mengalami kelupaan dalam mengingat aksara Jawa
tidak efektif, (6) para siswa sering kehabisan ide di tengah-tengah aktivitas
menulis berlangsung.
Jadwal pembelajaran bahasa Jawa untuk kelas XA jatuh pada hari
selasa pada jam ke 8 (jam terakhir) dengan alokasi waktu 45 menit, yang
tentunya pada kodisi yang kurang efektif kerena kebanyakan siswa dalam
keadaan yang sudah kelelahan. Suasana panas juga menjadikan salah satu
faktor pembelajaran menjadi tidak menyenangkan. Walaupun di ruangan kelas
sudah tersedia kipas angin tapi tidak mampu mengusir panas karena kelas XA
berada di lantai 3 dan tepat melawan sinar matahari. Alokasi waktu yang cuma
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1 jam membuat guru juga kesulitan dalam mendesain pembelajaran yang
menyenangkan dan efektif.
Pada jam kedelapan pak Deky Kurnianto, S.Pd masuk ke ruangan
kelas XA untuk menyampaikan pembelajaran dengan dimulai mengucapkan
salam yang kemudian dilajutkan memonitoring kehadiran siswa dan mengisi
jurnal kelas. Sebelum memulai materi pembelajaran guru terlebih dahulu
menyampaikan pokok bahasan yang akan dikupas yaitu mengenai menulis
dengan aksara Jawa. Sebagian siswa merasa keberatan dan jenuh dengan
pembelajaran Bahasa Jawa khususnya materi menulis. Hal ini terjadi kerena
mereka bersikap pesimis. Akibat sudah tidak ada motivasi belajar dan suasana
yang kurang mendukung, maka banyak siswa yang membuat ulah hingga
akhirnya keadan tidak kondusif.
Saat pembelajaran berlangsung banyak siswa yang mendengarkan
materi dari guru itupun hanya sebatas menerima tanpa adanya timbal balik.
Siswa juga mengaku ada yang bosan dengan cara guru mengajar kerena terlalu
serius dalam menyampaikan sebuah materi, kurang murah senyum yang dapat
memaju menghidupkan suasana kelas. Duduk di depan ternyata menjadi
sebuah cermin bahwa bagi mereka yang benar-benar serius mengikuti
pelajaran.

Namun

disela-sela

keseriusanya

harus

buyar

dikarenakan

konsenterasi mereka terganggu akibat banyak temanya yang berbicara sendiri.
Ada pula mereka yang bercanda dan berbicara dengan teman satu bangkunya.
Sehingga suara guru di dalam kelas pun menjadi tidak jelas. Dari hasil catatan
lapangan yang dilakukan peneliti melalui lembar observasi menunjukan, bahwa
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siswa yang aktif 11 orang dari keseluruhan jumlah 32 siswa dikelas XA
tersebut. Untuk

siswa yang memperhatikan materi bembelajaran yang

disampaikan oleh guru sebanyak 21 anak dari

keseluruhan jumlah siswa

tersebut, sedangkan anak-anak yang memiliki motivasi belajar menulis dengan
aksara Jawa berjumlah 19 siswa.

Gambar 4.4 Suasana pembelajaran sebelum tindakan
Khusus untuk kelas XA guru juga sudah menggunakan strategi
berbeda dibandingkan dengan kelas lain mengingat anaknya yang suka
membuat gaduh saat pembelajaran belangsung. Siswa sebenarnya mampunyai
potensi berubah kearah menjadi lebih baik. Sosok pak Deky adalah seorang
guru yang sabar namun justru ini juga menjadi bumerang buat anak-anak
kerena mereka menjadi manja dan banyak menawar jika dikasi penjelasan.
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seperti bagi mereka yang belum paham diberi kesempatan untuk bertanya
namun juga tidak ada respon dari para siswa. Guru setelah merasa selesai
menyampaikan materi dan siswa tidak ada yang bertanya atau butuh penjelasan
kembali, maka guru kemudian memberi penugasan menulis dengan aksara
Jawa kepada siswa.

Gambar 4.5 Siswa sibuk sendiri saat guru menjelaskan
Dari penjelasan di atas guru masih menjadi satu-satunya pusat
pembelajaran dengan menerapkan metode konvensional, walaupun para siswa
sudah didorong supaya bisa memberi respon pembelajaran namun hasilnya
juga masih nihil. Metode ceramah nampaknya mendominasi dalam
menyampaikan pembelajaran dan apa lagi tanpa diimbangi dengan
penyampaian yang

kurang variatif. Sebagai bentuk evaluasi dalam

pelaksanaan pembelajaran perlu adanya penugasan yang diberikan kepada
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penggunaan tanda baca serta penggunaan ejaan. Porsi yang lebih besar dalam
kreteria penilaian yang lainya adalah kerapian tulisan yang kebanyakan anakanak tidak ada motivasi belajar menulis dengan rapi. Guru lupa memperhatikan
mengenai pengembangan gagasan dalam menulis dan kebanyakan siswa masih
mengalami kesulitan. Dalam pembelajaran menulis dengan aksara Jawa secara
umum siswa mengalami kesulitan dua hal yaitu: kesulitan dalam menerapkan
aksara Jawa kedalam sebuah tulisan dan kehilangan imajinasi serta
pengembangan gagasan disaat proses menulis sedang berlangsung.
Berhubungan dengan metode yang diterapkan dalam meteri
menulis dengan aksara Jawa guru belum menemukan metode yang efektif
supaya menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Kemampuan siswa yang
cukup tinggi karena tidak didukung dengan suasana dan lingkungan, maka
menjadi delima. Siswa yang masih kesulitan menulis dengan aksara Jawa, guru
kemudian beranggapan bahwa siswa membutuhkan banyak penjelasan
mengenai cara menulis dengan aksara Jawa. Dari asumsi ini guru banyak
mengajarkan teori tentang menulis tanpa adanya wahana pengembangan
gagasan menulis serta praktik. Kemampuan siswa menulis dengan aksara Jawa
akan meningkat seiring dengan pemahaman siswa dalam mengembangkan
gagasan dalam menulis. Proses penghafalan aksara Jawa yang masih dalam
pepak menjadikan siswa kurang tertarik dalam mengingatnya.
Keterbatasan media atau sumber belajar yang dialami guru
menjadikan desain pembelajaran kurang variatif, ini terbukti buku yang
digunakan hanya satu macam dan sebagai bahan evaluasinya adalah LKS.
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Buku-buku suplemen tentang cara mudah menulis aksara Jawa dan
pengembangan gagasan dalam menulis yang dapat menambah khsanah
pemahaman siswa belum diberdayakan. Dalam kelas juga ada proyektor namun
juga belum dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran
menulis aksara Jawa.

Gambar 4.6 Wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran
bahasa Jawa sebelum tidakan
Hasil wawancara yang pernah dilakukan penulis terhadap siswa
menyatakan pembelajaran menulis dengan aksara Jawa kurang menarik,
dengan alasan sudah jadul. Ada sebagian lagi menyatakan pembelajaran
menulis aksara Jawa sangat membosankan kerena gurunya terlalu sepaneng
dalam menyampaikan materi, commit
sedangkan
mereka menginginkan suasana yang
to user

perpustakaan.uns.ac.id

125
digilib.uns.ac.id

akrab. Pola pembelajaran yang selalu: dimulai dengan membuka pelajaran,
guru menyampaikan materi, tanya jawab, penugasan, dan penutup, hal ini yang
membuat siswa menjadi jenuh. Guru dalam menerapkan metode pembelajaran
sulit dipahami siswa walaupun meteri tersebut sudah diberikan berulang-ulang
belum juga bisa dipahami secara utuh. Pra tindakan dari hasil penyebaran
angket 14 siswa menyatakan tidak menyukai cara mengajar yang digunakan
oleh guru. 16 siswa dalam angket yang sama menyatakan kesulitan memahami
materi yang disampaikan guru. Kesulitan terletak pada penyampaian teori-teori
tanpa memberikan sebuah cara menulis dengan muda dan langkah-langkah
menulis dengan aksara Jawa yang praktis.
Kesulitan dalam menulis dengan aksara Jawa diakui oleh siswa
pada saat wawancara adalah mereka tidak ada ide. Ide yang sudah ada kadang
sulit untuk diterapakan kedalam sebuah tulisan karena tanpa dibantu dengan
media yang memacu berpikir secara sistematis atau diwujudkan dalam bentuk
kongret. Bagi mereka yang pada awal menulis baik-baik saja ternyata di tengah
aktifitasnya juga menemukan kendala serta kehabisan ide untuk melanjutkan
gagasanya. Keputusasaan siswa ada yang sebagian diwujudkan dalam bentuk
tulisan seadanya tanpa memperhatikan pekerjaan mereka.

B. Hasil Penelitian
Langkah-langkah dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan
tahapan setiap siklusnya adalah sebagai berikut; (1) Penyusunan rencana
tindakan, (2) Pelaksanaan tindakan, (3) Pengamatan, dan (4) Refleksi.
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1. Siklus I
a. Perencanaan
Untuk memperbaiki kekurangan pembelajaran yang selama ini
sudah dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu perlu berdiskusi dengan guru mata
pelajaran bahasa Jawa sebelum melakukan proyeksi tindakan penanganan.
Setelah peneliti mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dialami
guru dan siswa dalam pembelajaran. Peneliti kemudian mengusulkan metode
yang bisa mengobati masalah tersebut. Usul peneliti untuk diterapkanya
metode mind mapping ke dalam sebuah pembelajaran disetujui oleh guru mata
pelajaran Bahasa Jawa. Supaya penerapan metode mind mapping dapat
berjalan dengan baik maka peneliti dengan guru kolaborator saling memberi
masukan dalam mendesain pembelajaran.
Guru menyusun RPP untuk pelaksanaan siklus I dengan didamping
peneliti juga merumuskan indikator pencapaian tujuan. langkah-lankah
penerapan metode mind mapping dalam meteri menulis dengan aksara Jawa
juga di rancang. Agar penyampain pembelajaran bisa komunikatif dan luwes
guru juga melakukan simulasi jalanya kegiatan di dalam kelas dengan
memadukan metode mind mapping.
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Gambar 4.7 Peneliti berdiskusi dengan guru kolaborator
merencanakan siklus I
Selain menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran perangkat
lainya yang perlu disiapkan adalah pembuatan lembar penelitian siswa seperti
instrumen penilaian berupa tes dan nontes. Instrumen tes digunakan untuk
menilai karya siswa yang berupa tulisan, sedangkan instrumen nontes
digunakan untuk menilai sikap siswa saat pembelajaran menulis dengan aksara
Jawa berlangsung. Instrumen nontes berbentuk pedoman observasi serta jadwal
pelaksanaan tindakan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian tindakan kelas
ini. Tujuanya yaitu meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan
meningkatkan kemampuan siswa menulis dengan aksara Jawa. Setelah semua
perencanaan awal dirasa sudah cukup dan sudah ada kesepakatan yang sama
untuk melakukan oprasional teknis pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan
penyusunan program tindakan.commit to user
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b. Pelaksanaan tindakan
Pelaksanaan tindakan siklus pertama ini, penekanannya pada
perbaikan dari kekurangan yang ditemukan dalam pembelajaran selama ini.
Perbaikan yang dimaksud adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa,
pemanfaatan metode yang bervariasi misalnya dengan menggunakan gambar,
memaksimalkan guru sebagai model dan penilaian aktivitas siswa maupun
penilaian unjuk kerja (performance) siswa.
Sesuai dengan hasil kesepakatan antara peneliti dan guru bahasa
Jawa untuk rencana tindakan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan
metode mind mapping dilakukan pada hari selasa tanggal 04 dan 11 Oktober
2011. pada Selasa pertama dilaksanakan 1 X 45 menit, sedangkan hari Selasa
kedua dilaksanakan selama 1 X 45 Menit. Berdasarkan skenario pembelajaran
dan rencana pembelajaran, pertemuan pertama guru memberikan contoh mind
mapping serta cara membuatnya kemudian siswa praktik. Pertemuan kedua,
pembelajaran lebih difokuskan praktik menulis dengan aksara Jawa
menggunakan mind mapping.

Peneliti melakukan observasi/ pengamatan

terhadap proses pembelajaran dan melakukan wawancara kepada beberapa
siswa setelah pelajaran berakhir.

1) Pertemuan pertama
Jalannya proses pembelajaran menulis dengan aksara Jawa
berlangsung selama 1 X 45 menit. Pembelajaran dimulai setelah berakhirnya
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jam ke 7 atau pukul 13.00 – 13.45 WIB. Proses pelaksanaan tindakan dapat
digambarkan sebagai berikut.
Setelah tanda berakhirnya waktu pelajaran jam ke 7 pak Deky segera
bergegas menuju ke lantai tiga tepatnya di kelas XA. Beliau membuka pintu
dengan pelan supaya tidak terlalu keras gesekan bunyi yang muncul.
”piwulangan siang menika menapa saged dipun wiwiti”. Anak-anak menjawab
dengan serentak kalau pembelajaran siap dimulai. Guru memulai pembelajaran
dengan

mengucapkan

Wabarakaatuh”.

salam

“Assalamu’alaikum

Warakmatullahi

Siswa menjawab serentak salam guru “waalaikum salam

Warakmatullahi Wabarakaatuh”. Kemudian guru mengabsen siswa, ternyata
pada hari itu siswa hadir semua di dalam kelas. Setelah itu guru menyampaikan
kompetensi dasar yang akan dipelajari.
Selanjutnya guru menyampaikan hal-hal penting dalam membuat
mind mapping yang dapat mengatur pola pikir.

Penyampaian ini sifatnya

diskusi antara guru dengan siswa. Guru mencoba menggali pengetahuan siswa
tentang istilah-istilah yang dipakai saat membuat mind mapping. Istilah-istilah
itu antara lain: gambar, kata kunci, garis, warna, tulisan, cabang, anak cabang.
Beberapa siswa begitu serius mencatat penjelasan guru.

Guru

memperkenalkan macam-macam model mind mapping seperti; pohon jaringan
(network tree), rantai kejadian (events chain), Peta konsep (cycle map ), peta
konsep laba-laba (spider concept map), dan konsep anak cabang terpusat. Ada
beberapa siswa yang masih mengobrol dengan teman sebangkunya, ketika guru
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menerangkan di papan tulis. Mereka tidak mencatat sama sekali dan guru tidak
segera menegurnya.
Guru mencoba berdiskusi dengan siswa pada saat penyampaian
materi dan berusaha melibatkan siswa dengan cara melemparkan beberapa
pertanyaan. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat mind
mapping yang mudah, dicoba oleh guru untuk ditanyakan kepada siswa.
Beberapa siswa ada yang bisa menjawab merumuskan kata kunci dan
mengembangkanya kadalam sub-sub gagasan. Yang lain dijawab sendiri oleh
guru. Kemudian guru menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan ketika
mengembangkan sub cabang supaya ada kesinergian dengan kata kunci.
Siswa mendengarkan pemaparan guru mengenai cara mudah dalam
menulis dan berfikir sistematis dengan bantauan mind mapping. Guru
membagikan tiga lembar kertas kepada masing-masing siwa berisi gambar
mind mapping: 1) mind mapping tentang aksara Jawa, 2) mind mapping yang
menggunakan bahasa Jawa, 3) mind mapping menggunakan bahasa Indonesia.
Guru mempersilahkan siswa untuk membaca dan mengamati sekilas ketiga
gambar yang sudah dibagikan. Kemudian guru memberikan penjelasan secara
garis besar isi dari masing-masing gambar yang ada ditanganya.
Selanjutnya guru mengajak para siswa untuk memperhatikan maksud
dari masing-masing gambar mind mapping yang ada dihadapanya. Sebelum
membaca teks

yang ada pada gambar guru berpesan kepada siswa untuk

memperhatikan keterkaitan antar ranting satu dengan yang lainya. Guru
memandu siswa mengenai langkah-langkah membuat mind mapping; (a)
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Mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakan
mendatar dengan menuliskan kata kunci (topik), (b) Gunakan gambar atau foto
untuk ide sentral, (c) Gunakan warna pada gambar dan ranting serta cabang, (d)
Hubungkan cabang-cabang ke gambar utama (kunci) dan cabang tingkat dua
bisa dilanjutkan ke cabang selanjutnya sesuai yang dikehendaki, (e) Buatlah
garis penghubung melengkung biar menarik, (f) Gunakan satu kata kunci pada
setiap garis, (g) Manfaatkan gambar, foto dan warna. Siswa membuat mind
mapping sesuai tema yang mau ditulis dengan menggunakan aksara Jawa.

Gambar 4.8 Guru menjelaskan penggunaan metode mind mapping
Guru mulai memberikan contoh cara membuat satu gambar dengan
memiliki beribu makna. Tetapi pembuatan gambar yang bisa memadukan
warna belum maksimal masih terlihat setengah-setengah.

Penentuan kata

kunci atau anak cabang belum nampak serasi dengan penjelasan dalam bentuk
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Kekurangan yang tampak pada model adalah tempo agak cepat.

Siswa

mengamati model sambil memberi tanda goresan kertas putih. Beberapa siswa
terlihat masih menengok ke kanan-kiri tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Ada pula yang terlihat mengobrol dengan temannya.
Siswa sudah mulai bekerja sesuai dengan perintah guru. Ada siswa
yang antusias, dengan karyanya sendiri dia membawa gambar mind mapping
mengenai “See Game” dan ditertawakan oleh teman-temannya. Mereka sudah
mulai tertarik berpikir dengan menggunakan gambar sebelum memulai menulis
dengan aksara Jawa. Mereka saling bertanya tentang gambar mind mapping
yang sedang dikerjakanya.

Tampaknya siswa masih asing dengan mind

mapping, namun dari sisi semangat belajar sangat positif. Ada yang masih
diam, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ada yang masih bingung cara
menentukan tema/topik.

Kemudian bertanya pada siwa

sebelahnya serta juga guru.
berdiskusi dengan teman.

lain yang ada di

Tetapi ada juga yang berkelompak dengan
Rata-rata mereka tidak bersedia untuk berlatih

dihadapan teman-temannya. Siswa lebih memilih berlatih sendiri.
Guru menyuruh siswa untuk mengecek kembali gambar yang sedang
dibuatnya supaya lebih lengkap dan bernilai informatif. Awalnya guru
mempersilakan siswa yang mau bertanya mengenai kendala membuat mind
mapping. Setelah ditunggu tidak ada yang bersedia, akhirnya guru berkeliling
memantau aktivitas siswa. Siswa masih malu-malu, bahkan ada yang tidak
bersedia untuk memperlihatkan karyanya.
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bersedia juga untuk menunjukan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh
guru kepada para siswa, guru memberi komentar tentang kemampuan mereka.
Guru memuji salah satu siswa karena hasil gambarnya yang cukup
bagus dalam memadukan warna, garis, tulisan, dan kesesuaian dengan tema
yang dipilih. Guru juga memberi masukan dan menyimpulkan hasil aktivitas
dalam membuat perencanaan sebelum menulis tersebut. Hal ini dimaksudkan
agar pembuatan mind mapping selanjutnya disajikan lebih bagus supaya
mempermudah ketika diungkapkan dalam bentuk tulisan. Tidak semua siswa
mendapatkan komentar dari guru.

Hanya beberapa

siswa saja yang

mendapatkan nasihat mengingat waktu yang sangat terbatas.
Guru mengingatkan kepada siswa mengenai mind mapping yang
sudah dibuatnya supaya dilengkapi di rumah dan untuk pelajaran selasa depan
harus dibawa kembali. Guru juga menginformasikan untuk pelajaran
selanjutnya menulis dengan aksara Jawa dengan menggunakan mind mapping
yang sudah dibuat hari ini. Sebelum pulang siswa dengan guru berdoa bersama
yang dipimpin oleh ketua kelas. Guru menutup pelajaran pada hari itu dengan
mengucap salam. Para siswa menjawab salam yang disampaikan oleh guru
dengan kompak. Pembelajaran dilanjutkan minggu depan serta guru berjanji
akan memberi hadiah siswa yang tulisan aksara Jawanya bagus.

2) Pertemuan kedua
Saat proses pembelajaran berlangsung peneliti melakukan observasi
dan pengamatan di dalam kelas secara pasif yaitu duduk dibelakang siswa
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untuk mengetahui jalanya kegiatan menulis. Untuk mengambil foto siswa dan
guru saat pembelajaran berlansung dilakukan peneliti dengan hati-hati supaya
tidak menimbulkan suasana gaduh. Pengambilan foto dilakukan peniliti
sebagai dokumentasi yang dapat mendukung evaluasi mengenai kekurangan
dan kelebihan dari penerapan metode mind mapping terhadap meteri menulis
dengan aksara Jawa. Hasil evaluasi ini yang akan memudahkan peneliti dan
guru untuk menyusun perbaikan tindakan selanjutnya.
Pengamatan dilakukan pada saat pembelajaran berjalan guna
mengetahui

apakah guru bahasa Jawa tersebut sudah melaksanakan

kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama. Selain itu juga untuk
mengetahui respon siswa setelah menerima pembelajaran. Penilaian dilakukan
untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang sudah dikuasi siswa kelas
XA SMA Negeri 4 Surakarta dalam materi menulis dengan aksara Jawa.
Dalam siklus I untuk pertemuan kedua langkah-langkah pembelajaran yang
dilakukan guru adalah sebagai berikut.
Sesuai dengan perencanaan pertemuan kedua dilaksanakan hari
Selasa, tanggal 11 Oktober 2011. Pembelajaran berlangsung selama 1 x 45
menit, jam pelajaran ke 8 atau pukul 13.00 Wib – 13.45 WIB. Sebelum
pelajaran dimulai guru mengabsen siswa serta memberikan apersepsi mengenai
pengalaman siswa dalam menulis dengan aksara Jawa. Ternyata hari itu siswa
masuk semua tidak ada yang absen mengikuti pelajaran.
Seperti

yang

dijanjikan

pada

pertemuan

pertama,

guru

memperkenalkan mind mapping yang dapat memudahkan menulis dengan
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aksara Jawa. Masing-masing siswa memperoleh contoh gambar mind mapping
lengkap dengan karangan yang ditulis dengan menggunakan aksara Jawa.
Untuk mempermudah mengingat-ingat kembali guru juga memberi mind
mapping aksara Jawa. Dengan adanya mind mapping aksara Jawa, siswa
supaya lebih muda membuka atau manggunkan aksara Jawa disaat mereka
mengalami kelupaan. Siswa nampak senang melihat gambar mind mapping
aksara Jawa yang dipadukan dengan gambar, warna, garis, tulisan. Pengalaman
yang berbeda ditunjukan para siswa, mereka menemui hal yang berbeda dari
sebelumnya. Belajar aksara Jawa yang biasanya hanya bersumber dari pepak
kini bisa difasilitasi dengan cara lain.
Siswa menyimak penjelasan guru mengenai aksara Jawa dan tata
cara

menulisnya dengan metode mind mapping. Pada saat guru memberi

penjelasan mengenai cara menggunakan aksara Jawa untuk menulis yang tepat,
sebagian siswa ada yang tampak serius memperhatikan. Tetapi ada juga yang
bercakap-cakap dengan teman sebangku, melamun atau memperhatikan tapi
tidak sungguh-sungguh.

Di akhir penjelasanya guru menyakinkan kalau

menulis degan aksara Jawa itu hal yang mudah. Siswa merasa termotivasi
dengan memberikan tepuk tangan.
Guru dan siswa mendiskusikan mengenai kendala

yang sering

dihadapi dalam menulis dengan aksara Jawa selama ini. Ada dua anak yang
memberi komentar dan mereka mengatakan bahwa menulis menggunakan
aksara Jawa

adalah aktivitas yang sulit dan tidak ada manfaatnya dalam

kehidupan nyata . Guru melempar pernyataan siswa tersebut kepada siswa
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lainya. Tampaknya mereka sependapat bahwa menulis dengan aksara Jawa
benar-benar sulit.
Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh guru sembari
memberi penguatan dan motivasi manfaatnya aksara Jawa bagi kehidupan
nyata. Guru menjelaskan bahwa dengan belajar menulis dengan aksara Jawa
kita harusnya bangga karena diluar sana banyak orang tidak tau dengan aksara
ini. Katanya guru para siswa tidak boleh menganggap tulisan Jawa itu adalah
aksara yang tidak gaul, sebabnya di Ustralia dan Belanda banyak orang yang
mempelajarinya.

Gambar 4.9 Siswa membuat mind mapping dan menulis aksara Jawa
Guru juga memberi penguatan

jika kalian bisa menulis dengan

menggunakan aksara Jawa berarti memiliki cara yang bervariasi

untuk

mengungkapkan sebuah pemikiran. Ungkapan yang biasanya dengan aksara
latin namun bisa disampaikancommit
dalam tobentuk
user yang berbeda. Menulis dengan
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aksara Jawa tidak hanya

sebagai sarana komunikasi namun juga sebagai

sarana melestarikan kebudayaan. Secara tidak langsung ketika kita belajar
tentang aksara Jawa berarti transfer nilai-nilai budya tetap terjaga hingga
generasi mendatang. Para siswa nampak serius mendengarkan penjelasan yang
disampaikan guru.
Sekali lagi guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya.
Hanya ada beberapa anak saja yang bersedia, sedangkan yang lainnya lebih
memilih menjadi pendengar. Ada beberapa siswa yang menutupi wajahnya
ketika guru memberi kesempatan bertanya. Dirasa cukup dalam memberikan
penjelasan mengenai mind mapping dan aksara Jawa, guru kemudian memberi
tugas siswa. Siswa dipersilakan menulis menggunakan aksara Jawa dengan
berdasarkan mind mapping yang sudah dibuat pada minggu kemarain.
Kecanggungan masih nampak ditunjukan oleh para siswa ketika menerapkan
aktivitas menulis dengan aksara Jawa menggunakan metode mind mapping.
Guru memberi penguatan dengan berkeliling sambil memantau
aktivitas siswa. Masih banyak siswa yang saling bertanya dengan teman
sebangkunya. Suasana akibatnya menjadih gaduh dengan semakin kerasnya
suara siswa. Guru memberi peringatan boleh bertanya kepada temanya tapi
jangan keras-keras suaranya. Siswapun meresponya dengan baik sehingga
kelas menjadi tenang kembali. Nasehat juga ditunjukan kepada sang murid
supaya bisa memanfaatkan waktu yang ada, jangan terlalu banya berdiskusi
namun segara tulis apa yang sudah dipikirkan.
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Lima belas menit sebelum berakhirnya waktu pelajaran guru juga
mengingatkan kepada para siswa bahwa sebentar lagi waktu selesai. Para siswa
tampak bergegas untuk segera menyelesaikan tulisanya. Namun sampai waktu
berakhir masih ada beberapa siswa yang masih tampak menyelesaikan. Guru
kemudian mengumpulkan semua tulisan aksara Jawa siswa dengan
menggunakan metode mind mapping tersebut.
Semua siswa sudah mengumpulkan tulisanya, kemudian guru
menyimpulkan hasil pembelajaran menulis aksara Jawa siklus I dengan hasil
pretes. Pada akhir pelajaran, guru memberikan pujian kepada para siswa yang
hasil tulisanya bagus. Hal ini dilakukan agar siswa merasa dihargai. Guru dan
siswa melakukan aplaus bersama-sama sebagai bentuk apresiasi pelajaran siang
itu serta menutup pelajaran dengan salam. Siswa secara kompak menjawab
salam yang disampaikan oleh guru.
c. Pengamatan
1) Kualitas pembelajaran
Kinerja Guru
Guru memulai pelajaran dengan mengucapkan salam kemudian
dilanjutkan monitoring kehadiran siswa. Menanyakan siswa yang tidak hadir
serta memberi kesempatan siswa untuk bertanya mengenai kesulitan
bembelajaran kemarin, namun siswa pada diam. Jumlah kehadiran siswa pada
hari itu 32 orang yang berarti kelas XA berangkat semua. Karena tidak ada
yang bertanya guru memberi tau kepada siswa untuk menyiapkan buku paket
dan buku tulis bahwa pembelajaran akan segera dimulai.
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Guru memberi tahu kalau hari ini akan membahas materi menulis
dengan aksara Jawa siswa merasa keberatan ada yang bersuara katanya bosan
dan sebagian menyambutya dengan suara sorak sebagai tanda tak suka. Guru
kemudian menyampaikan bahwa kali ini akan menggunakan cara belajar yang
berbeda meskipun materinya sama mengenai menulis dengan aksara Jawa.
Cara yang dimaksud adalah metode mind mapping kemudian guru pun
memberi penjelasan mengenai metode ini dan cara menerapkanya ke dalam
pembelajaran menulis dengan aksara Jawa. Anak-anak nampaknya penasaran
dengan metode yang baru mereka kenal itu hal ini telihat dari keseriusan siswa
mendengarkan penjelasan guru.
Setelah selesai memberi penjelasan kemudian guru membagikan
mind mapping aksara Jawa dan contoh mind mapping untuk menulis serta
tulisan aksara Jawa. Suasana mendadak menjadi gaduh kembali setelah ada
anak yang berebut gambar mind mapping. Guru menegaskan semua akan
mendapatkan satu-satu seketika suasana kembali tenang meskipun masih ada
satu dua yang bicara sendiri. Setelah semua mendapatkan contoh mind
mapping siswa dipersilakan mulai membuatnya sesuai tema yang mereka
inginkan. Begitu semangatnya dalam membuat mind mapping banyak anak
yang lari kesana kemari, ada yang pinjam sepidol warna, ada yang minta ganti
kertas, dan ada pula yang bertanya cara menentukan kata kunci. Kondisi yang
demikian membuat guru kesulitan menguasai kelas dan menciptakan kondisi
pembelajaran yang harmonis.
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Guru mengingatkan siswa agar tenang supaya bisa membantu
menjelaskan kembaali cara membuat mind mapping. Semuanya dipersilakan
mengembangkan gagasanya melalui anak cabang pada setiap kata kunci yang
sudah mereka tulis. Setelah mereka menyelesaikan mind mapping langkah
selanjutnya mewujudkan gagasanya ke dalam sebuah tulisan dengan aksara
Jawa. Setelah menyelesaikan tugasnya siswa dipersilakan mengumpulkan
hasil pembuatan mind mapping dan tulisanya dengan aksara Jawa.

Kinerja Siswa
Observasi dilakukan peneliti selama proses pembelajaran menulis
dengan aksara Jawa menggunakan metode mind mapping. Hasil pengamatan
menunjukan siswa masih asing dengan metode mind mapping hal ini terlihat
masih banyak siwa yang bertanya mengenai cara dan bagaimana membuatnya
bahkan ada yang masih malu-malu untuk memulai. Pada awalnya ada yang
kesulitan untuk menentukan kata kunci utama namun setelah dibantu guru
akhirnya bisa mengikuti. Secara keseluruhan siswa sangat tertarik dengan
metode mind mapping bagi mereka ini merupakan hal baru dari biasanya.
Pemanfaatan gambar, warna, garis memberikan daya tarik tersendiri bagi anakanak dan apa lagi mereka diberi kesempatan untuk mengekspresikan gagasan
ke dalam bentuk waran serta gambar. Selama peneliti melakukan pengamatan
menggunakan pedoman observasi yang sudah disiapkan dengan asumsi sebagai
partisipan pasif.
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Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti selama pembelajaran
berlangsung menunjukan ada respon yang berbeda yang diperlihatkan anakanak tentunya hal positif. Hal positif yang belebihan ternyata juga membuat
anak-anak lepas kontrol. Pada kegiatan membuat mind mapping dimulai
suasana mulai gaduh kembali. Mereka merasa masih kebingungan cara
pembuatan, ada yang bertanya guru dan teman sampingnya hingga
kebingungan untuk menjawab.

No Kategori nilai
1
2

Interval

Sangat baik81-100
Baik

Frekuensi Nilai

%

Keterangan

-

-

-

71-80

7

525

24,1

X= 2175

3

Cukup

61-70

20

1350

62

32

4

Kurang

51-60

5

300

13,7

= 67,9

< 50

-

-

-

32

2175

100

5 Sangat kurang
Jumlah

67,9

Tabel 4.3 Kualitas Proses Pembelajaran Siklus I
Hasil kualitas proses pembelajaran menulis aksara Jawa siklus I
sebesar 67,9 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum
tindakan. Siswa yang memperoleh kualitas proses dengan kategori baik ada 7
pada interval 71-80. Pada kategori cukup diperoleh banyak siswa yaitu sebesar
20 anak, jumlah ini lebih dari setengah keseluruhan kelas XA. Untuk kategori
kurang mengalami penurunan hanya tinggal 5 siswa.
Berlangsungnya pembelajaran masih didominasi oleh peran guru
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gagasanya. Dari 32 siswa yang aktif mengikuti pembelajaran hanya 20 orang
(62,5%). Siswa kurang memperhatikan tambahan penjelasan materi yang
disampaikan oleh guru. Penjelasan itu disampaikan karena masih ada yang
bertanya namun, beberapa siswa malah sibuk dengan aktifitasnya sendiri.
Mereka yang berkonsentrasi untuk mendengarkan penjelasan guru menjadi
terganggu pula. Siswa yang mampu memperhatikan pembelajaran saat siklus I
dengan baik sebanyak 24 orang ( 75%).
Dengan penerapan metode mind mapping ternyata mampu
menambah motivasi belajar siswa. Hal yang menjadi kendala saat di lapangan
adalah menejemen kelas yang sulit dikontrol kerana siswa hiper aktif yang
berlebihan. Siswa yang berminat/termotivasi untuk mengikuti pembelajaran
adalah 26 orang (81,25%).
90
80
70
60

keaktifan

50

konsentrasi

40

motivaasi

30

kualitas

20
10
0
awal

siklus I

Gambar 4.10 Grafik peningkatan proses siklus I
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2) Kemampuan menulis
Hasil pelaksanaan siklus I menunjukan kemampuan menulis aksara
Jawa siswa meningkat dengan membaiknya hasil karya siswa pada setiap aspek
walau dalam sekala kecil. Peningkatan dicapai dengan pemberian media siswa
untuk mengeksplorasi seluruh kreatifitasnya kedalam warna, gambar, garis dan
kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk tulisan seutuhnya. Indikator
keberhasilan mulai kelihatan dengan meningkatnya skor pada setiap aspek
menulis. Peningkatan yang dialami siswa dapat dilihat pada hasil nilai menulis
dengan aksara Jawa seperti yang tersaji dalam tabel di bawah ini.
No Kategori nilai Interval

Frekuensi

Nilai

% Keterangan

1

Sangat baik

81-100

2

162

7,4

2

Baik

71-80

7

525

24

X= 2185

3

Cukup

61-70

21

1386

63,4

32

4

Kurang tepat

<60

2

112

5,1

= 68,2

Jumlah

32

2185

100

68,2

Tabel 4.4 Kemampuan Menulis Pada Siklus I
Hasil tes siklus I menunjukan peningkatan kemampuan menulis
aksara Jawa siswa yang semula hanya 62,4 kini bisa mencapai 68,2. Untuk
nilai tertinggi diraih oleh dua orang siswa dengan kategori nilai sangat baik
pada interval 81-100. Kategori nilai baik hanya ada 7 siswa dengan total nilai
525. Posisi nilai paling banyak pada kategori cukup ada 21 siswa dengan total
nilai 1386. Untuk nilai terendah pada siklus I ini mengalami penurunan karena
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hanya tinggal 2 orang. Lebih jelasnya peningkatan kemampuan siswa dapat
dilihat pada grafik di bawah ini.
120
100
Jumlah Siswa

80

Kurang Tepat
Cukup

60

Baik
40

Sangat Baik
Peningkatan

20
0
Pratindakan

Siklus I

Gambar 4.11 Peningkatan kemampuan siklus I
Berdasarkan hasil analisis dari pelaksanaan siklus I di atas dapat
dikatakan berhasil, namun belum mencapai target yang maksimal. Peningkatan
memang terjadi pada beberapa aspek yang sudah ditentukan pada survai awal.
Namun nampaknya nilai rata-rata yang diperoleh belum

mencapai batas

minimal ketuntasan hasil belajar yaitu 75. Untuk pelaksanaan siklus II sebagai
bahan perbaikan proses pembelajaran dari siklus I perlu direncanakan secara
matang dengan memperhatikan kelemahan.
d. Refleksi
Refleksi pada siklus I dalam pemebelajaran menulis dengan aksara
Jawa merupakan tindak lanjut dari analisis hasil pengamatan dan evaluasi
pembelajaran yang berlangsung sebagai berikut:
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Dari hasil pengamatan nampaknya guru kurang tegas dalam
mengendalikan kelas, suasananya seharusnya bisa dibuat menyenangkan tapi
serius. Karena kelas suasananya gaduh penguatan yang diberikan oleh guru
jadi tidak tersampaikan dengan maksimal. Akibatnya siswa tidak mengetahui
kelemahanya dalam menulis dengan aksara Jawa. Suasana yang tidak kondusif
membuat siswa yang bisa menangkap penjelasan dari guru juga menjadi
setengah-setengah bahkan bisa dibilang kabur.
Adapun yang menyebabkan guru kesulitan mengendalikan suasana
pembelajaran adalah sebagai berikut:
1) Siswa masih kesulitan untuk memulai membuat mind mapping
2) Kendala yang menghabiskan waktu banyak adalah saat siswa mau
menuangkan gagasanya dari mind mapping kedalam sebuah tulisan dengan
aksara Jawa. Waktu menjadi molor karena siswa merasa kesulitan jika
harus menuangkan gagasanya langsung kedalam tulisan aksara Jawa.
Siswa dengan memulai menulis latin terlebih dahulu yang selanjunya
dilanjutkan

dengan

menulis

aksara

Jawa.

Munculnya

kesulitan

dikarenakan siswa belum memanfaatkan mind mapping aksara Jawa yang
sudah diberikan oleh guru sebagai alternaif untuk memudahkan siswa
mengingatnya.
3) Siswa belum bisa bekerja sama untuk menciptakan suasana pembelajaran
yang kondusif.
Pelaksanaan siklus II diusulkan oleh peneliti setelah adanya hasil
analisis refleksi siklus I. Usul kemudian disepakti oleh guru mata pelajaran
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pada hari Selasa 18 Oktober 2011. Berdasarkan hasil evaluasi yang dapat
dikemukan untuk guru Bahasa Jawa saat menyampaikan materi adalah sebagi
berikut:
1) Supaya pembelajaran tidak berjalan monoton guru dapat menyelinginya
dengan humur yang fungsinya sebagai pengobat kejenuhan siswa. Supaya
teknik penyampaian pembelajaran secara ceramah lebih bervariasi guru
dapat menggunakan nada bicaranya dengan lirik lagu atau sejenisnya
2) Perhatian dan hubungan baik perlu ditunjukan kepada siswa hal ini untuk
memudahkan interaksi guru dalam menyapaikan materi pembelajaran.
Dengan adanya komunikasi yang baik akan memotivasi belajar siswa
karena dia merasa diperhatikan dan dihargai.
3) Dengan memberikan penguatan dan penjelasan mengenai kelemahan hasil
tulisan dengan aksara Jawa akan menjadikan siswa tau letak kesalahanya.
4) Supaya guru lebih muda mengusai kelas tempat duduk siswa dapat
didesain dengan mengatur posisi duduk anak yang suka ramai disuruh
duduk di depan. Untuk memusatkan perhatian siswa supaya semua tertuju
kepada guru tempat duduk anak dapat dibuat model lingkatan atau “U”
dengan posisi guru di tengah.

2. Siklus II
a. Perencanaan
Pada hari Sabtu tanggal, 15 Oktober 2011 bertempat di ruang
perpustakaan SMA Negeri 4 Surakarta , peneliti melakukan diskusi dengan
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guru kolaborator untuk membicarakan tentang skenario pembelajaran menulis
aksara Jawa dengan menggunakan metode mind mapping untuk siklus kedua.
Skenario pembelajaran ini memperbaiki kekurangan dalam kegiatan belajar
mengajar yang belum teratasi pada siklus pertama.

Gambar 4.12 Diskusi guru merencanakan siklus II
Tindakan siklus II perlu dilaksanakan karena hasil yang diperoleh
pada silus I belum memenuhi target secara maksimal sesuai yang diharapkan
yaitu Kreteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75. Pencapaian target
yang maksimal pada penerapan siklus II diharapkan juga dapat memperbaiki,
nilai, sikap dan proses belajar siswa di dalam kelas. Pengamatan yang
dilakukan peneliti pada siklus I menunjukan respon belajar siswa yang masih
kebingungan dalam menerapkan metode mind mapping untuk menulis dengan
aksara Jawa. Setidaknya

ada tiga hal yang menjadi kendala siswa pada

user lama untuk menemukan topik,
pelaksanaan siklus I yaitu, commit
siswa to
terlalu
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kesulitan memetakan sub topik ke dalam mind mapping, masih lemahnya
kemampuan dan pemahaman siswa menggunakan aksara Jawa. Pelaksanaan
siklus II berupaya mengatasi masalah-masalah yang ada pada siklus I. Target
utama meningkatkan kemampuan siswa menulis dengan aksara Jawa yang
dampaknya diharapkan bisa memenuhi target yang telah ditentukan.
Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti dengan guru mata
pelajaran melakukan diskusi, hal ini dilakukan untuk menemukan solusi yang
tepat dalam mengatasi masalah pembelajaran pada siklus I. Adapun hasil
diskusi yang sudah disepakati untuk dilaksanakan pada siklus selanjutnya
adalah sebagai berikut:
(1) Guru lebih banyak berinteraksi dengan siswa sambil memberikan
motivasi-motivasi sederhana, (2) guru memberikan contoh sederhana kepada
siswa yang masih kesulitan menentukan topik menulis dengan gambar mind
mapping, (3) guru memberikan langkah-langkah praktis menulis dengan
aksara Jawa yang dikolaborasikan dengan metode mind mapping, (4) guru
memberikan penguatan atas topik yang sudah ditentukan siswa, (5) siswa
membuat mind mapping secara mandiri dengan memanfaatkan warna,
gambar, garis agar lebih bebas sesuai pemikiranya, (6) siswa menulis dengan
mengembangkan gagasanya secara bebas berdasarkan mind mapping yang
sudah dibuat.
Langkah selanjutnya adalah guru menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran bersama dengan peneliti untuk menyusun strategi yang efektif
menulis aksara Jawa dengan mind mapping. Materi yang akan diajarkan
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mengenai langkah-langkah sederhana menulis dengan aksara Jawa. Guru
diharapkan lebih mendorong siswa untuk mengembangkan pemikiranya.
Untuk memperbanyak refrensi siswa dalam mengembangkan gagasan dengan
wujud mind mapping. Guru dapat memberikan contoh sederhana sesuai topik
yang dipilih pada masing-masing siswa atau bisa diambilkan dari “Buku
Pintar Mind Map” karya Tony Buzan.
Guru diharapkan bisa memfasilitasi setiap kendala yang dihadapi
siswa dalam mengembangkan gagasan yang bewujud mind mapping. Dengan
kreatifitas guru dalam mengolah kelas diharapkan dapat memberikan suasana
yang nyaman dan mendorong proses pembelajaran lebih variatif. Siklus II
dilaksanakan pada hari Selasa 18 Oktober 2011 tepatnya jam ke delapan (jam
pelajaran terakhir).
b. Tindakan
Pelaksanaan tindakan siklus kedua dilaksanakan pada hari Selasa
tanggal 18 Oktober 2011 selama 1 x 45 menit dan hari Selasa 25 Oktober
2011 selama

1 x 45 menit. Upaya meningkatkan aktivitas siswa dalam

pembelajaran menulis dengan aksara Jawa, siswa dinilai setiap aktifitasnya
selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aktivitas itu meliputi keaktifan
memperhatikan contoh hasil tulisan aksara Jawa dengan mind mapping, aktif
memberikan respon terhadap penjelasan guru, aktif dalam berdiskusi, aktif
dalam mencatat penjelasan guru, dan aktif berlatih menulis dengan aksara
Jawa. Dengan penilaian ini siswa akan termotivasi untuk melakukan aktivitas
selama mengikuti pembelajaran dengan lebih baik.
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1) Pertemuan pertama
Sesuai dengan hasil kesepakatan dalam perencanaan tindakan siklus
II untuk pertemuan pertama ini dilaksanakan pada hari Selasa 18 Oktober
2011. Sesuai dengan jadwal mata pelajaran Bahasa Jawa yaitu jam ke 8.
Semua media dan peralatan yang dibutuhkan guru untuk menunjang
keberhasilan penyampaian pembelajaran harus disiapkan secara baik. Tidak
kalah pentingnya dengan media pembelajaran maka guru juga harus
menyiapkanya secara sistematis. Pemilihan setrategi pembelajaran yang
sistematis dan variatif dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Adapun
desain pembelajaran yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.
Ketika bel berbunyi tanda berakhirnya jam ke 7 maka pak Deky
langsung bergegas menuju ke lantai 3 yaitu di ruang kelas XA. Beliau
membuka pelajaran bahasa Jawa disiang itu dengan mengucap salam terlebih
dahulu. Karena siswa banyak yang tidak merespon salam yang disampaikan
pak Deky, mungkin karena kecapekan. Akhirnya beliau mengulanginya
kembali hingga semua siswa menjawabnya dengan lantang. Pak Deky
mengkondisikan kelas dengan melakukan presensi yang selanjutnya disusul
dengan pemberian apersepsi.
Seperti biasa hari tersebut semua siswa masuk. Kemudian guru
mengatakan, mas lan mbak dina iki bakal mbacutake utawa nutugake
pelajaran nulis aksara Jawa nganggo metode mind mapping, mula dina iki
sing dek wingi durung apik anggone gawe gambar mind mapping lan
anggone nulis aksara Jawa mengko kudu apik. kang durung bisa ing dina
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selasa kepungkur, dina iki mengko kudu bisa nulis kanti pratitis aksara Jawi.
Sakdurunge bocah-bocah pada gladen nulis bapak arep menehi conto utawa
tuladha nulis karangan aksara Jawi. Guru kemudian memberikan contoh
menulis aksara Jawa dipapan tulis. Siswa juga tidak lupa membuka kembali
gambar mind mapping aksara Jawa yang diberikan guru pada pertemuan
sebelumnya.
Siswa diarahkan untuk melakukan diskusi kecil yang berhubungan
dengan pengalaman menulis aksara Jawa. Guru kemudian menjelaskan tujuan
pembelajaran

hari

itu

sambil

memberikan

motivasi

siswa

dengan

memaparkan keuntungan menulis dengan aksara Jawa melalui metode mind
mapping. Agar waktu berjalan dengan efektif pak Deky meminta salah satu
murid untuk membantunya membagikan contoh gambar mind mapping yang
dibuat siswa pada siklus I. Setelah selesai membagikan guru kemudian
dengan siswa merefleksikan mengenai kendala yang dihadapi dalam menulis
dengan menggunakan metode mind mapping.
Kemudian guru memberikan contoh mind mapping lengkap dengan
pengembangan gagasanya lengkap dengan tulisan aksara Jawa yang dibuat
oleh guru. Contoh karangan yang ditulis dengan aksara Jawa tersebut
dibagikan keseluruh siswa. Semua siswa mengamati dengan sungguhsungguh. Hal yang menarik perhatian siswa dari hasil tulisan aksara Jawa
adalah tidak seperti biasanya, namun untuk pinggiran kertasnya diberi gambar
sebagai bingkai. Untuk warna hurufnya pun juga dibedakan yang biasanya
dengan warna hitam kini menggunakan warna hijau. Setelah itu siswa diminta
commit to user

152
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

untuk mengkomentari gambar mind mapping dan tulisan aksra Jawa tersebut.
Tanpa ditunjuk ada beberapa siswa mengangkat tangan dan memberikan
komentarnya.
Dari hasil refleksi yang disampaikan siswa mengenai kendalanya
dalam menulis dengan aksara Jawa, memudahkan guru untuk melakukan
tindakan perbaikan. Guru memberikan strategi praktis mengenai langkahlangkah menulis dengan aksara Jawa. Selanjutnya guru menugaskan siswa
untuk membuat gambar mind mapping dengan topik sesuai keinginanya dan
dari gambar tersebut dibuat tulisan dengan aksara Jawa. Disela-sela siswa
membuat tugas, guru meberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
mengenai kedala yang dihadapi.
Setelah pembelajaran berakhir dan tulisan siswa dengan aksara Jawa
belum selesai. Karena sudah waktunya pulang kondisi sudah tidak kondusif
maka guru memerintahkan pelajaran dilanjutkan untuk pertemuan yang akan
datang. Sebelum pembelajaran diakhiri guru memberi kesempatan kepada
siswa untuk menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan pengalaman
belajar. Karena tidak ada yang merespon pemberian kesempatan tersebut,
guru kemudian memberi nasehat. Supaya sering berlatih secara mandiri
dalam menulis dengan aksara Jawa. Dengan menggunakan mind mapping
untuk mengarang akan menghindarkan kita tersesat di tengah-teangah
aktivitas menulis berlangsung. Selain itu untuk memudahkan kita dalam
mengembangkan gagasan. Ucap pak Deky dalam memberi nasehat kepada
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para siswanya. Guru menutup pelajaran dengan memberi sedikit kata-kata
motivasi yang diikuti dengan salam.
2) Pertemuan kedua
Jalannya proses pembelajaran selama 1 x 45 menit, dimulai jam
13.00 –13.45 WIB. Guru mengucapkan salam pada semua siswa, dan dijawab
oleh siswa dengan serentak. Kemudian guru melakukan monitoring siswa,
dan pagi itu semua siswa masuk semua.

Guru menjelaskan tujuan

pembelajaran hari itu dan menyampaikan indikator yang harus dikuasai oleh
siswa.
Setelah itu, guru bertanya kepada siswa tentang aktivitas menulis
aksara Jawa dengan teknik yang telah dilakukan pada siklus pertama.
Beberapa anak menjawab ‘Wah sukar pak, angel menika….’ (wah sulit pak,
sulit itu…). Yang lain ada yang bilang “nek miturut aku malahan enak pak
jalaran ana nggambar-gambar lan cuma isih bingung sing arep ditulis apa”.
Lainya ikut menyampaikan komentar “wektu mepet banget pak pada nyusunyusu ngrampungake tulisane”. Guru meresponya dengan memberi nasihat
agar dalam aktivitas menulis tetap memperhatikan menejemen waktu.
Selanjutnya guru menyampaikan kekurangan dan kemajuan yang
telah dicapai oleh siswa. Guru mengatakan ‘tulisan aksara Jawi minggu
kepungkur, rata-rata antaraning irah-irahan lan isine kurang jumbuh,
umume isih kurang babagan nggunaake ejaan lan tanda waosan. Andegan
utawa ndeg-ndegan isih akeh bocah-bocah durung bisa mbedakake tembung,
pamilihing tembung kang digunaake uga akeh sing kurang pas kalian
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ukarane dadi cawuh utawa campur. Kuwi kabeh disebabake bocah-bocah ora
mudheng karo karepe tulisan lan tembung mula anggone nulis ya mung
ndlujur, ora ana gregete blas’. Maka guru menargetkan untuk pertemuan hari
ini harus dimaksimalkan agar hasilnya benar-benar sesuai rencana.
Kemudian

guru

memberi

kesempatan

kepada

siswa

untuk

menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti. Siswa akhirnya mulai terbuka
bertanya tentang bagaimana bisa menghasilkan tulisan yang berkualitas.
Minimal bisa mengungkapkan pemikiran singkat dalam bentuk tulisan aksara
Jawa. “Pak ajeng tanglet caranipun nulis supaya runtut lan ngecakake
aksara Jawa sing trep”?. Guru menjawab pertanyaan murid: ‘ora mokal cah,
yen kowe bingung…! sanadyan ta mengkono babagan iki bisa di sinau,
babagan nulis iki, sing baku bocah-bocah niteni, utawa menehi tandha ing
aksara kang dirasa angel. Mula anggone nyambut gawe bareng utawa
diskusi kudu tenanan kudu ana sing tanggung jawab dadi pimpinan, arahe
cetha sing dirembug. Nulis kuwi sing penting ana masalah utawa panemu
kang bakal diaturake kanggo para pamaos. Awake dewe biasane nemui
alangan nalika nulis amarga ora dipikir kanti runtut. Lan kanggo supaya
lancar bocah-bocah anggone nuli aksara Jawa kang cacahe ana 20 kuwi
kudu diapalake klebu sak sandangane. Siswa tampak serius mendengarkan
penjelasan dari gurunya. Aktivitas siswa yang dulu sering bicara sendiri kini
telah hilang.
Setelah guru menerangkan beberapa hal dari pertanyaan siswa.
Siswa tampaknya cukup mengerti penjelasan dari guru. Dan guru selalu
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membuka pertanyaan mengenai cara menyusun kalimat-kalimat yang efektif.
Suasana kelas tampak komunikatif dengan adanya timbal balik atas apa yang
sudah disampaikan oleh guru dengan respon yang ditunjukan anak-anak.
Guru membagi kelompok yang beranggotakan 5-6 siswa.
mengatur tempat duduk.

Guru

Siswa disuruh untuk saling berhadapan antara

bangku depan dengan bangku belakang. Sebelum semua berhadapan guru
belum melanjutkan pembelajaran. Kemudian guru memandu siswa dalam
berdiskusi.

Sebelum diskusi berlangsung, guru memberikan arahan

hendaknya memilih terlebih dahulu pemimpin diskusi. Guru menjelaskan
tugas dari seorang pemimpin adalah memimpin dan mengarahkan jalannya
diskusi.

Setelah setiap kelompok memiliki pemimpin, guru melanjutkan

tugas berikutnya. Fungsi kelompok ini untuk mempermudah menyelesaikan
tulisan aksara Jawa. Saat anggota kelompok ada yang mengalami kesulitan
dalam menulis bisa bertanya kepada anggotanya. Jika semua kelompok tidak
ada yang bisa menjawab maka bisa ditanyakan kepada pak Deky.
Aktivitas menulis dengan teknik berkelompok tersebut sebelum
dimulai, guru menyuruh siswa untuk membuka mind mapping yang sudah
dibuat pada pertemuan sebelumnya dan melanjutkan tulisanya. Setelah itu,
para siswa sudah terlibat diskusi dengan kelompoknya masing-masing dengan
sambil menulis aksara Jawa secara individu.

Selama berdiskusi guru

membimbing dan mengarahkan siswa agar tulisanya serapi mungkin.
Selama diskusi dan proses menulis berlangsung, guru keliling dari
kelompok satu ke kelompok lain sambil memberi penilaian. Kadang–kadang
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ada siswa yang bertanya bagaimana kalau tidak bisa menulis seperti yang
diharapkan, sebab si siswa mengaku berasal dari luar Jawa. Baginya aksara
Jawa masih asing sebagai pembelajar

pemula.

Dalam hal ini guru

memberikan bimbingan dicoba dulu jangan patah semangat, jangan
mengatakan tidak bisa sebelum mencoba. Dari pantaun peneliti nampaknya
sudah ada peningkatan. Setelah itu guru menyuruh siswa berlatih dihadapan
teman-teman satu kelompok. Pada saat berlatih pemimpin kelompok
mengarahkan anggotanya bergantian untuk berlatih menulis secara baik.
Siswa saling membantu anggota kelompoknya agar tulisan dengan aksara
Jawa yang diselesaikan bagus.

Gambar 4.13 Guru menyampaikan materi siklus II
Lima siswa yang dengan kemauan sendiri segera kedepan
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berbunyi. Guru juga memberi kesempatan kepada siswa lain untuk
menyampaikan tanggapan tentang tulisan temannya yang satu kelompok.
Dari masukan siswa, guru kemudian menyimpulkan tentang kelebihan dan
kekurangan agar penulisan berikutnya lebih baik lagi. Semua siswa
dipersilakan untuk mengumpulkan hasil tulisanya kemeja guru.
Guru mengakhiri pelajaran hari itu dengan memberi penghargaan
kepada siswa, atas meningkatnya menulis aksara Jawa. Pelajaran dilanjutkan
pada hari Selasa yang akan datang, siswa diharapkan bisa berlatih secara
mandiri.

Guru berpesan agar siswa mempersiapkan diri sebelum pelajaran

menulis minggu depan dimulai. Guru menutup pertemuan siang itu dengan
mengucap salam dan selanjutnya serentak dikuti oleh jawaban dari siswa.
c. Pengamatan
Pengamatan yang dilakukan peneliti meliputi semua kegiatan yang
terjadi di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Lebih fokusnya hal
yang diamati mengenai situasi, kegiatan yang dilakukan guru serta respon
siswa dalam menerima pelajaran. Sebagai pengamat peneliti tidak
mempunyai hak untuk mempengaruhi jalanya proses pembelajaran menulis
aksara Jawa. Peneliti mengambil posisi duduk di kursi paling belakang.
Pedoman observasi dalam melakukan pengamatan yang sudah disiapkan
sebelumya, hal ini untuk memudahkan menganalisis semua kejadian supaya
tersusun secara sistematis.
Pelaksanaan siklus II ini guru menerapkan semua solusi yang sudah
disepakati bersama peneliti untuk mengatasi kelemahan pada proses
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pembelajaran menulis dengan aksara Jawa saat siklus I. Sebagai bahan
pengingat ketika guru lupa dalam menerapkan strategi ataupun penyampaian
materi. Maka dilakukan dengan membuat catatan kecil yang praktis untuk
dibawa. Catatan kecil tersebut sangat bermanfaat bagi guru supaya
pelaksanaan pembelajaran tidak menyimpang jauh dari apa yang sudah
disiapkan. Jika pembelajaran berjalan sesuai dengan yang direncanakan
pastinya juga akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Adapun hasil
pengamatan yang dilakukan peneliti mengenai proses pembelajaran pada
penerapan siklus II ini adalah sebagai berikut:
1) Kualitas Pembelajaran
Kinerja Guru
Pada awal pembelajaran guru mengucapkan salam yang disambut
dengan jawaban dari para siswa.

sebagai bahan motivasi guru sudah

menyiapkan permen yang sudah ditempeli kata-kata mutiara beraksara Jawa
dengan dibagikan kepada semua murid. Dengan memberi permen yang
diselipi kata-kata mutiara tersebut nampaknya mendapat respon positif dari
para siswa dengan mengikuti pembelajaran menulis aksara Jawa dengan
senang. Sembari siswa membaca kata mutiara yang ada dipermenya guru
melanjutkan motivasinya mengenai keuntungan dan cara mudah dalam
menulis dengan aksara Jawa.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti mengenai apersepsi
yang

diberikan

guru

menjadikan

siswa

antusias

untuk

mengikuti

pembelajaran. Guru memperlihatkan tulisan aksara Jawa siwa yang ditulis
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pada siklus I. Dilanjutkan dengan para siswa mendengarkan evaluasi yang
dilakukan guru pada tulisan siswa dengan aksara Jawa.

Evaluasi harus

dilakukan dengan tujuan supaya siswa mendapatkan gambaran mengenai
tulisan. Penulisan dengan aksara Jawa yang baik memiliki kohorensi yang
tepat antara topik dengan isi tulisan dan menggunakan tanda baca yang tepat.
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai
hal-hal yang menjadi kendala dalam menulis dengan aksara Jawa
menggunakan metode mind mapping. Sampai kondisi ini siswa masih dalam
kondisi semangat serta semakin aktif untuk mengetahui hal yang baru bagi
mereka. Siswa merespon pertanyaan yang disampaikan oleh guru dengan
menjawanya. Ada yang mulai terbangun juga mentalnya dengan berani
mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan kesulitanya dalam menulis
aksara Jawa.
Selanjutnya guru membagikan kertas polos berwarna putih kepada
setiap siswa. Guru kemudian menugaskan untuk membuat gambar mind
mapping mengenai topik yang akan mereka tulis sesuai keinginanya
khususnya pengalaman pribadi. Siswa membuat mind mapping lengkap
dengan memadukan warna, garis, gambar guru berkeliling sambil memberi
penguatan dan dorongan.

Kinerja Siswa
Kebanyakan siswa mengaku bahwa kesulitan yang mereka alami
adalah memetakkan topik yang sudah ditentukan. Topik dituangkan ke akarcommit to user
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akar mind mapping serta bagi mereka yang daya ingatnya rendah dalam
menghafal aksara Jawa harus menulis latin dulu baru selanjutnya disalin
kedalam tulisan Jawa.

Pada tahap ini siswa kelihatan serius mengikuti

jalanya pembelajaran. Beberapa siswa nampak masih ngobrol dengan
temanya namun juga dapat diatasi dengan baik oleh guru melalui peringatan.
Guru kemudian menunjukan contoh gambar mid mapping lengkap dengan
garis, gambar, dan warna.
Penerapan siklus II dapat berjalan sesuai dengan rencana yang
diharapkan. Hasil pengamatan dapat disampaikan beberapa peningkatan
kualitas pembelajaran yang dialami siswa sebagai berikut.

No Kategori nilai
1

Sangat baik

2

Interval

Frekuensi Nilai

%

Keterangan

81-100

16

Baik

71-80

13

1015 38,7

3

Cukup

61-70

3

210

8

32

4

Kurang

51-60

-

-

-

= 81,8

-

-

5

Sangat kurang

< 50
Jumlah

32

1395

53,2

2620 100

X= 2620

81,8

Tabel 4.5 Kualitas Proses Pembelajaran Siklus II
Peningkatan kualitas pembelajaran pada siklus II mencapai 81,8 jika
dibandingkan pada siklus I yang hanya 67,9. Untuk kategori nilai proses
sangat baik bisa diraih setengah dari jumlah siswa kelasa XA yaitu sebesar 16
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dengan interval 81-100. Posisi kategori proses baik ada 13 siswa atau 38,7%.
Sedangkan untuk nilai terendah dengan kategori cukup kina tinggal 3 siswa.
Keaktifan siswa mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu
sebesar 19%, dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Pada pelaksanaan
siklus II berlangsung siswa yang aktif mencapai 26 siswa atau sebesar 81%
dari jumlah siwa kelas XA. Siswa sudah berani menyampaikan pendapat saat
pelajaran belangsung walaupun belum sempurna. Keaktifan lain yang
ditunjukan siswa dalam merespon pembelajaran yang disampaikan oleh guru
adalah keberanian bertanya dan menjawab pertanyaan.
Supaya lebih jelasnya untuk melihat peningkatan kualitas proses
tersaji dalam grafik di bawah ini.
100
90
80
70
60

keaktifan

50

konsentrasi

40

motivaasi

30

kualitas

20
10
0
siklus I

siklus II

Gambar 4.14 Grafik kualitas proses pembelajaran siklus II
Konsentrasi serta perhatian siswa saat pelajaran berlangsung juga
mengalami peningkatan yang siknifikan yaitu sebesar 9 %. Berdasarkan
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pengamatan yang dilakukan peneliti dengan menggunakan lembar observasi
diketahui 27 orang siswa mampu berkonsentrasi atau 84% dari keseluruhan
siswa.
Jika keaktifan dan konsentrasi siswa mengalami peningkatan, hal
tersebut diikuti juga dengan peningkatan motivasi sebesar 6 % dibandingkan
dengan hasil siklus I. Setrategi yang diterapkan oleh guru mampu memacu
motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran yaitu sejumlah 87,5 % atau 28
dari keseluruhan siswa kelas XA.

Gambar 4.15 Aktivitas siswa pada siklus II
Setelah siswa selesai membuat mind mapping dilanjutkan
dengan mewujudkanya ke dalam tulisan dengan aksara Jawa. Hasil tulisan
siswa dengan aksara Jawa dikumpulkan menjadi satu di meja guru yaitu 5
menit sebelum bel berbunyi tanda berakhirnya pelajaran. Pelajaran ditutup
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secara bersama-sama serta guru memberikan kesimpulan mengenai
pengalaman belajar yang baru saja dialami bersama.
2) Kemampuan Menulis
Sesuai dengan hasil pengamatan yang terjadi pada
pelaksanaan siklus II dan juga hasil penilaian tulisan siswa dapat disampaikan
refleksi mengenai kemampuan siswa. Hasil refleksi penerapan siklus II ini
menunjukan peningkatan kemampuan siswa menulis dengan aksara Jawa.
Dibuktikan dengan hasil kerja siswa dan sikap siswa ketika mengikuti proses
pembelajaran. Umpan yang baik diberikan oleh guru memudahkan siswa
dalam memahami materi pembelajaran. Desain pembelajaran dengan suasana
yang menyenangkan menjadikan siswa nyaman untuk memacu kreatifitas saat
menulis. Kedekatan yang diberikan guru juga memberikan dampak positif
yaitu membuat para siswa tidak berkecil hati yang akhirnya menjadi terbiasa
untuk berani menyampaikan pertanyaan ataupun sebuah gagasan.
Nilai yang diperoleh siswa dari hasil penerapan siklus II menunjukan
peningkatan kemampuan menulis dengan aksara Jawa yang ditandai
meningkatnya skor dalam tiap aspeknya. Tulisan serta isi karangan yang
mereka buat kelihatan rapi hal ini dikarenakan penyusunan kalimatnya secara
sistematis. Pada pelaksanaan siklus II kelemahan yang ditemui dalam tulisan
siswa dengan aksara Jawa adalah struktur kalimat dan penggunaan tanda baca
yang masih belum begitu pas. Nampaknya tata cara penggunaan struktur
kalimat yang tepat dan tanda baca

perlu disampaikan kembali pada
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pelaksanaan siklus III. Di bawah ini disajikan hasil tes menulis aksara Jawa
pada pelaksanaan siklus II.
No Kategori nilai Interval

Frekuensi Nilai

1

Sangat baik

81-100

15

1239

50,1

2

Baik

71-80

11

825

33,3

3

Cukup

61-70

6

408

16,5

32

4

Kurang tepat

<60

-

-

-

= 77,2

2472

100

77,2

Jumlah

32

%

Keterangan

X= 2472

Tabel 4.6 Kemampuan Menulis Pada Siklus II
Secara rata-rata nilai siswa sudah mencapai target yang direncanakan
yaitu sebesar 75, malahan melebihi yang sudah direncanakan 77,2.
Permasalahan yang muncul dari perolehan hasil siklus II tersebut belum
berlaku seluruh siswa dapat tuntas, masih ada beberapa siswa yang nilainya
dibawah target yang sudah direncanakan. Bantuan siswa yang nilainya sudah
memenuhi target untuk mendorong siswa lain yang nilainya belum tuntas,
tentunya dapat membantu guru mensukseskan seluruh siswa di kelas XA.
Dari hasil penyajian tabel di atas dapat dilihat bahwa kemampuan
menulis dengan aksara Jawa siswa bisa dikatakan berhasil namun belum
mencapai hasil secara menyuluruh untuk kelas XA. Semua aspek mengalami
peningkatan yang cukup siknifikan jika dibandingkan dengan siklus
sebelumnya, pada tabel nampak ada 15 siswa dalam posisi sangat baik.
Perolehan nilai maksimal yang belum merata keseluruh siswa ini yang perlu
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dilakukan tindakan selanjutnya agar kemampuan menulis dengan aksara Jawa
siswa kelas XA bisa mencapai target.
Untuk lebih jelas membandingkan peningkatan kemampuan menulis
siswa pada siklus I dengan siklus II dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
120
100
Jumlah Siswa

80

Kurang Tepat
Cukup

60

Baik
Sangat Baik

40

peningkatan
20
0
Siklus I

Siklus II

Gambar 4.16 Grafik peningkatan kemampuan siklus II
d. Refleksi
Pada penerapan siklus II kali ini guru sudah mengkondisikan kelas
dengan semaksimal mungkin. Tampak dari pemanfaatan media, sumber
belajar, metode, teknik dan setrategi pembelajaran yang menunjang
keberhasilan. Metode ceramah yang menjadi kebiasaan kini sudah
dikolaborasikan dengan adanya tanya jawab, motivasi, pemberian hadiah
serta pelayanan kepada siswa secara baik. Guru banyak memberikan
penguatan kepada siswa baik secara lisan ataupun tertulis. Supaya siswa
mengetahui kekurangan-kekurangan dalam menulis dengan aksara Jawa
commit to user

166
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

menggunakan metode mind mapping. Guru juga mendorong para siswa untuk
saling membantu dan memotivasi temanya yang masih mengalami kesulitan
menulis, ini langkah praktis untuk mendorong maju secara bersama-sama.
Dari hasil refleksi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas proses
pembelajaran dan kemampuan menulis dengan aksara Jawa sudah baik.
Refleksi siklus II menunjukan bahwa kekurangan terjadi pada aktivitas siswa
yang masih berbicara sama temannya saat pelajaran belangsung. Sehingga
usaha maksimal yang disampaikan oleh guru kurang mendapatkan timbal
balik seperti yang seharusnya.
Penyebab siswa yang masih berbicara sendiri lantaran suara yang
digunakan pak Deky kurang lantang untuk menguasai kelas, maklum
memang itu juga merupakan sisa-sisa tenaga. Kecapekan nampaknya tidak
hanya dialami guru saja tapi juga para siswa sehingga mereka tidak bisa
berkonsentrasi. Kosentrasi yang hilang akhirnya lebih banyak bercanda
dengan temanya. Selain itu para siswa kurang begitu tau manfaat menulis, itu
tercermin ketika mengikuti pembelajaran kurang begitu serius.
Tindakan selanjutnya untuk memperbaiki siklus II adalah dengan
melakukan perbaikan proses pembelajaran pada siklus III. Siklus III lebih
menekankan pada materi penggunaan tanda baca dan struktur kalimat yang
tepat. Untuk menarik perhatian siswa, guru diharuskan menyampaikan meteri
pembelajaran secara lantang dengan vokal yang jelas dan dikolaborasikan
canda ringan. Supaya siswa termotivasi

dalam menulis guru akan

memberikan hadiah bagi yang tulisanya bagus. Tidak selamanya penghargaan
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berwujud barang, namun bagi yang tulisan baik akan dimuat di majalah
dinding sekolah. Kedekatan guru dengan siwa juga perlu ditingkatkan lagi,
tujuanya supaya ada keterbukaan yang nantinya bisa meningkatkan hubungan
yang harmonis.

3. Siklus III
a. Perencanaan
Setelah satu minggu dari jeda pelaksanaan siklus II tepatnya hari
Selasa 25 Oktober 2011 peneliti mengadakan pertemuan dengan guru mata
pelajaran Bahasa Jawa di ruangan perpustakaan SMA Negeri 4 Surakarta
terkait hasil refleksi dan juga rencana selanjutnya. Dalam diskusinya guru
mengaku senang terhadap peningkatan kemampuan menulis siswa sampai
siklus yang kedua ini. Guru merasa optimis kemampuan siswa akan semakain
baik lagi jika dilakukan perencanaan siklus III benar-benar dimaksimalkan
untuk mendorong kreatifitas dan ketekunan siswa. Dengan melihat hasil
perolehan nilai pada siklus II, maka peneliti dan guru merencanakan tindakan
siklus III supaya peningkatan dapat tercapai keseluruh siswa sesui target yang
ditentukan.
Desain pembelajaran siklus II yang sudah ada tinggal ditambahi
supaya proses kegiatan belajar lebih komunikatif, hal yang perlu ditingkatkan
salah satunya adalah interaksi dengan siswa. Motovasi yang akan diterapkan
pada siklus III memanfaatkan balon berwarna-warni dengan di isi kata-kata
mutiara berbahasa Jawa yang kemudian dibagikan keseluruh siswa. Selain
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menggunakan balon sebagai bentuk motivasi dan penghargaan guru juga
menyampaikan secara lisan bagi siswa yang tulisanya bagus akan
dimunculkan di mading sekolah. Untuk meningkatkan kualitas tulisan siswa
guru menyampaikan kembali langkah-langkah yang efektif dalam menulis,
khususnya menulis dengan menggunakan aksara Jawa. Penguatan materi
mengenai cara penyusunan kalimat dengan struktur yang baik dan juga
penggunaan tanda baca yang tepat juga akan disampikan pada siklus ke III.

Gambar 4.17 Guru berdiskusi merencanakan siklus III
Agar pengembangan gagasan yang sudah dibuat siswa dengan
gambar mind mapping dapat diterapakan dalam bentuk tulisan, guru
menyarankan siswa untuk mengambil topik yang benar-benar dikuasai.
Malalui beberapa masukan yang disampaikan oleh peneliti, kemudian guru
mata pelajaran menyusun RPP siklus III dengan menerapkan metode mind
mapping dengan urutan sebagai
berikut:
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1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapakan salam
2. Guru memberikan hadiah balon sambil memberi memotivasi siswa
3. Hasil tulisan siswa pada siklus II yang sudah direfleksi kemudian
dibagikan
4. Guru dengan para siswa melakukan diskusi seputar kendala yang masih
dihadapi dalam menulis dengan aksara Jawa pada pelaksanaan siklus II.
5. Guru mengulas meteri pembelajaran mengenai langkah-langkah
menulis dengan baik serta cara penggunaan tanda baca.
6. Kemudian menugaskan siswa membuat mind mapping dengan topik
bebas sesuai yang diinginkan.
7. Setelah siswa menyelesaikan pembuatan mind mapping dilanjutkan
dengan mengembangkan gagasan kedalam tulisan yang beraksara Jawa.
8. Disela-sela siswa menyelesaikan tulisanya guru berkeliling kelas sambil
memberi penguatan.
9. Setelah bel berbunyi siswa dipersilakan mengumpulkan pekerjaanya
kepada guru.
10. Guru bersama siswa menyimpulkan pengalaman belajar
11. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.
b. Tindakan
1) Pertemuan pertama
Pada hari Selasa, 01 November 2011 sesuai dengan rencana guru
melaksanakan pembelajaran menulis aksara Jawa di kelas XA SMA Negeri 4
Surakarta.

Pembelajaran dimulai pukul 13.00 WIB.
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pengamatan sebelumnya, peneliti duduk di belakang agar peneliti lebih
leluasa dalam mengadakan pengamatan dan evaluasi.
Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam yang
langsung dijawab oleh siswa. Kemudian guru memonitoring siswa. Setelah
itu guru menyampaikan Kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai
oleh siswa dengan pembelajaran menulis dengan aksara Jawa. Sesuai dengan
rencana peneliti dan guru mata pelajaran Bahasa Jawa pak Deky yang sudah
menyiapkan format penilaian proses serta hasil. Pembelajaran kali ini
diterapakan untuk memperbaiki kekurangan penggunaan metode mind
mapping pada pelaksanaan siklus II. Siklus II belum meningkatkan
kemampuan menulis dengan aksara Jawa siswa secara menyeluruh.
Meskipun materi yang disampaikan pada siklus III ini sama dengan
siklus II, namun memiliki langkah-langkah pembelajaran yang berbeda
dengan garis besar yang sama. Pemberian hadiah yang disampaikan oleh guru
kepada siswa tidak jauh beda dengan siklus II, hanya mengganti obyek
pemberian berupa balon berwarna-warni didalamnya diselipkan kata-kata
berbahasa Jawa. Untuk memacu memotivasi siswa mengikuti pembelajaran
guru akan memberikaan penghargaan yang lebih kongret. Bagi yang
pembuatan mind mappingnya bagus dan tulisanya akan dimuat dimading
sekolah.
Dalam melaksanakan siklus ke III ini guru berpedoman pada
indikator standar kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik setelah
mengikuti kegiatan pembelajaran selesai. Untuk menuntaskan keseluruhan
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siswa yang ada di kelas XA, maka guru lebih fokus banyak membantu siswa
yang nilainya masih di bawah target saat siklus II. Guru banyak melakukan
pedekatan kepada siswa khusunya bagi mereka yang nilainya masih dibawah
target dengan memberi memberi contoh mengkolaborasikan warna saat
membuat mind mapping. Guru juga banyak membantu siswa saat kehilangan
gagasan

untuk

mengembangkan

tulisanya.

Membantu

dengan

cara

memberikan umpan ide-ide yang segar. Hasil pantikan guru ini diharapkan
dapat membantu mengembalikan kreatifitas siswa saat menulis hingga
menghasilkan tulisan baik.

Gambar 4.18 Guru menyampaikan pembelajaran siklus III
Guru kembali mengulas tentang hal-hal penting yang ada dalam
pelajaran menulis dengan aksara Jawa, satu-persatu oleh guru dibahas.
Kemudian bersama-sama siswa mengadakan tanya jawab tentang
tulisan yang akan ditulisnya.

topik

Guru menegaskan bahwa seorang penulis

usermampu memahami kaidah-kaidah
aksara Jawa yang baik adalahcommit
penulistoyang
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serta memperhatikan teknik menulis. Dengan penyusunan kalimat yang tepat
dan penggunaan tanda baca sesuai tata tulis akan memudahkan pembaca
dalam menerima informasi.

Siswa mendengarkan penjelasan guru dan

mencatat yang dianggap penting.

Beberapa siswa merespon ketika guru

menanyakan hal-hal yang harus diperhatikan ketika menulis aksara Jawa.
Selang beberapa menit setelah proses diskusi antara guru dengan
siswa sudah memberikan pencerahan. Guru membagi contoh tulisan aksara
Jawa kepada seluruh murid sebagai bahan pembelajaran. Kemudian guru
berkata kepada siswa, “bocah-bocah supaya kowe kabeh luwih mudheng
babagan nulis aksara Jawa, dina iki awake dhewe bakal maca thuladha
tulisan Jawa kang apik. Tulisan mau

perlu diwaca supaya awake dewe

ngerteni contoh tulisan aksara Jawa kang bisa kanggo thuldha. Siswa pada
senang karena semua mendapatkan teks aksara Jawa tersebut. Banyak yang
segera membuka mind mapping aksara Jawanya untuk membantu
mempermudah membaca.
Kemudian guru membacakan tulisan aksara Jawa tersebut . “Sak
bibaripun pacelaton antaraning ingkang garwa Bu Sutanto kagungan tamu
Dik Toni. Dik Toni yaiku putrane dosen Basa Jawa ing pawiyatan luhur ing
kutha Surakarta. Toni punika anggeenipun mertamu saben isuk jalaran
pancen kanca raket putranipun Bu Sutanto ingkang paring asma Dik Amin.
Sekolahipun Dik Amin kaleresan dados setunggal kaliyan Dik Toni. Prekawis
kasebat andadosaken Toni asring tindak dalemipun Amin, ngiras pantes
budal bareng menyang sekolah.
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Ing wanci esuk kuwi sinambi nunggu anggenipun Amin rampung
dandan, Toni gegojekan sinambi pacelaton kaliyan Bu Sutanto. Bakenipun
pacelaton, Toni ugi badhe nyuwun priksa lan nyukani pawarta babagan
Piknik Sekolah dhateng Bali, wiwit saking taken Amin sampun caos prabeya,
dumugi nyuwun pamrayogi angsul-angsul ingkang pas kagem simbah”
Para siswa tampaknya banyak yang tertarik setelah guru
membacakan contoh tulisan aksara Jawa tersebut.

Guru juga sambil

memberikan penjelasan cara penggunaan masing-masing aksara Jawa dalam
contoh. Interaksi tanya jawab juga terjadi karena banyak siswa yang masih
banyak membutuhkan penjelasan. Selanjutnya guru mempersilakan siswa
untuk mempersiapkan peralatan tulis. Belum sampai memulai menulis
ternyata bel kembali berbunyi sehingga guru harus mengakhiri pelajaran.
Sebelum pulang guru menginformasikan bahwa untuk minggu depan kita
akan melanjutkan pelajaran menulis dengan aksara Jawa. Semua siswa harus
menyiapkan

gambar

mind

mapping

agar

kita

bisa

fokus

tinggal

menyelesaikan tulisan.
Semua siswa dipersilakan untuk duduk yang rapi agar berdoanya
bisa khusuk. Ketua kelas memimpin jalanya berdoa dan kemudian siswa
mengucapakan salam. Pak Deky menjawab salam para siswa serta
mempersilakan pulang.
2) Pertemuan kedua
Sesuai rencana pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa, 8
November 2011 pukul 13.00 – 13.45 WIB atau jam pelajaran ke 8. Tempat
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dilaksanakan siklus ketiga ini di Ruang Leb Bahasa agar siswa belajarnya
lebih bebas dalam suasana yang baru bisa lebih berkonsentrasi. Ruangan ini
dipilih juga untuk menunjang kenyamanan para siswa dalam aktivitas
menulis yang biasanya hanya berada di dalam kelas. Pemindahan tempat
dimaksudkan agar siswa ada suasana baru yang lebih santai sehingga bebas
dalam mengekspresikan jiwanya.

Seperti pada pengamatan sebelumnya,

peneliti duduk dibagian belakang agar peneliti lebih leluasa dalam
mengadakan pengamatan.
Pertemuan kedua diawali oleh guru dengan salam dan mengabsen
kehadiran siswa. Hari itu tidak ada yang tidak masuk semua siswa lengkap.
Guru melanjutkan pembelajaran menulis pada hari Selasa 01 November 2011
yang belum selesai. Pada kali ini guru lebih banyak memberi kelonggaran
waktu selama kurang lebih 35 menit untuk menulis dengan aksara Jawa. guru
juga mengingatkan supaya tetap memanfaatkan mind mapping untuk
memudahkan menulis. Siswapun segera membuka mind mapping aksara Jawa
serta mind mapping yang mau digunakan untuk membantu menulis siang itu.
Sebelum siswa memulai menulis kembali aksara Jawa yang belum selesai
pada hari Selasa 01 November 2011. Siswa memperhatikan dengan seksama
dan penuh perhatian. Selanjutnya guru mempersilakan siswa untuk menulis
sesuai dengan topik yang sudah dipilihnya. Ada beberapa siswa dengan
kehendaknya sendiri bersedia untuk memberikan bantuan kepada temanya
yang membutuhkan.
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Guru memberikan masukan saat anak berlatih memberikan
motivasi kepada siswa untuk bisa menjadi diri sendiri meskipun siswa
mencontoh gaya penulisan orang lain.

Siswa tidak lagi pasif terhadap

pembelajaran tetapi rata-rata berubah menjadi aktif. Hal ini terlihat dari
aktifitas siswa yang lain misalnya pada saat memperhatikan

tambahan

penjelasan yang disampaikan oleh guru, siswa sangat sungguh-sungguh.
Demikan juga saat memberikan respon mengenai penjelasan guru. Aktif
dalam berdiskusi ringan

nampak diperlihatkan, siswa tidak lagi sendiri-

sendiri tetapi sudah dapat bekerja sama dengan teman lainya. Diskusi lebih
sebagai wahana untuk membantu kelancaran mengenai beberapa konsep yang
lupa. Siswa tidak lagi malu-malu berlatih dihadapan teman-temannya.
Para siswa menulis aksara Jawa rata-rata bisa memanfaatkan
suasana cukup baik, sehingga sangat mendukung imajinasi mereka. Ada yang
sedang mengamati mind mapping disela-sela aktivitas menulisnya. Sesuai
dengan apa yang dianjurkan oleh guru agar tetap mengacu pada kerangka
yang sudah disiapkan sebelumnya lewat sebuah gambar. Guru juga
mempersilakan untuk menulisnya bisa menggunakan pensil berwarna.
Suasana pembelajaran cukup menyenangkan.
Untuk kali ini suasana kelihatan tenang kerena tidak ada siswa
yang tanya kesana kemari, ada satu duapun bisa diatasi oleh guru. Suasana
yang tenang ini menandakan kalau siswa semakin paham menggunakan mind
mapping dalam menulis aksara Jawa. Guru juga lebih tampak komunikatif
mampu membawa suasana santai tapi serius untuk menghasilkan karya.
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Pembelajaran diselingi dengan banyolan-banyolan khas

Jawa yang

dilontarkannya. Ini membuat siswa tambah bersemangat dan percaya diri
dalam menyelesaikan karanganya.
Peningkatan lainya tercermin pada keseriusan
menyelesaikan

siswa untuk

tulisan aksara Jawanya. Hasil tulisan siswa meningkat

dibanding siklus pertama dan siklus kedua dan aktivitas di dalam
pembelajaran

semakin

meningkat.

Pelaksanaan

siklus

ketiga

yang

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan ini nampaknya juga memotivasi guru
untuk berubah. Aura semangat yang ditunjukan guru ketika memfasilitasi
pembelajaran menjadi nilai plus tersendiri bagi anak-anak. Kekompakan
antara siswa dengan guru nampak guyup untuk keberhasilan kompetensi
menulis.
Siswa yang mengumpulkan tulisanya lebih awal mendapatkan
pujian dari guru dan mendapatkan bunga kertas yang diselipi kata pujian.
Para siswa yang lain juga merasa terpacu untuk segera menyelesaikan
tulisanya, khusunya yang putri. Hampir keseluruhannya siswa yang
mengumpulkan tulisanya sudah dapat memahami tentang menulis aksara
Jawa. Hal itu tampak dari tulisan siswa yang rapi, kini tidak lagi yang besar
atau terlalu kecil. Tulisan nampak serasi dalam wujud fisiknya sehingga
kelihatan tertur aksaranya. Penggunaan tanda baca juga nampak bisa
dimanfaatkan dengan tepat. Susunan kalimat yang baik juga menjadikan
tulisan utuh mengenai pesan yang disampaikan.
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Karena semua bisa menyelesaikan tulisan aksara Jawa tepat waktu,
guru memberi apresiasi dengan membagikan bunga kertas keseluruh siswa.
Guru juga berkomentar kepada siswa bahwa sesungguhnya menulis dengan
aksara Jawa itu mudah, buktinya kalian bisa menyelesaikan. Kemudian guru
mengajak para siswa untuk bertepuk tangan bersama sebagai apresiasi untuk
semuanya. Semua nampak senang dengan kondisi pembelajaran siang itu.
Tak berapa lama suara bel terdengar, dan guru mengakhiri pertemuan dengan
salam.
c. Pengamatan
Untuk mengetahui proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas
pada saat pelaksanaan siklus III berlangsung peneliti juga melakukan
pengamatan secara langsung dengan mengambil posisi duduk dikursi paling
belakang. Pengamatan dilakukan peneliti dengan tujuan mengevaluasi
penerapan pembelajaran menulis dengan aksara Jawa yang dicapai siswa
melalui metode mind mapping. Aktifitas peneliti ketika melakukan
pengamatan di dalam kelas tidak menginterfensi guru ataupun siswa terkait
jalanya pembelajaran. Sepenuhnya peneliti hanya melakukan pengamatan dan
mencatat setiap kejadian yang sekiranya penting untuk menunjang
kelengkapan informasi dalam laporan penelitian.
Pengamatan peneliti pada hari Selasa tanggal 01 dan 08 November
2011 sebagai pelaksanaan siklus ketiga. Observasi lebih difokuskan mengenai
situasi kelas serta aktifitas guru ketika menyampaikan materi pembelajaran
dan respon siswa dalam pembelajaran menulis dengan aksara Jawa. Dalam
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pengamatan ini peneliti juga menggunakan pedoman observasi tidak jauh
beda dengan pelaksanaan siklus II yang sebelumnya sudah disiapkan terlebih
dahulu. Sebagai partisipan pasif saat berada di dalam kelas peneliti tetap
menghormati jalanya pembelajaran yaitu dengan cara tanpa memberikan
respon kejadian yang dilihatnya. Ada kejadian lucupun saat beralangsungnya
pembelajaran di dalam kelas, peneliti tetap bersikap tenang. Adapun jalanya
pembelajaran pada siklus ketiga adalah sebagai berikut:
1) Kualitas Pembelajaran
KinerjaGuru
Guru membuka pembelajaran menulis aksara Jawa dengan
mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan memonitoring kehadiran siswa.
Sebagai motivasi dan penghargaan kepada siswa pada saat siklus III
pertemuan pertama guru memberikan hadiah balon berwarna yang di
dalamnya diselipkan kata-kata mutiara berbahasa Jawa. Setelah semua siswa
mendapatkan balon, guru kemudian melanjutkan pembalajaran dengan
memberikan apersepsi berupa tanya jawab ringan tentang kegiatan yang
dilakukan siswa. Pertanyaan guru mengenai seputar kegiatan yang dilakukan
siswa dalam latihan menulis.
Guru membagikan hasil tulisan siswa pada siklus II yang sudah
direfleksikan, bagi tulisanya yang mendapatkan catatan baik dipersilakan
untuk membaca di depan kelas. Refleksi yang dilakukan guru terhadap tulisan
siswa pada siklus II tidak hanya secara lisan namun juga tertulis. Pada
kesempatan ini guru mempersilakan para murid untuk mengungkapkan semua
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kendala yang dialimi siswa pada pembelajaran sebelumnya. Teknik tanya
jawab yang dipergunakan guru dengan strategi

memancing pertanyaan.

Teknik ini diharapkan agar seluruh siswa mau mengungkapkan pendapatnya
baik berbentuk pertanyaan maupun pernyataan.
Kegiatan pembelajaran diakhiri ketika guru mengumpulkan hasil
tulisan dengan aksara Jawa siswa termasuk gambar mind mapping. Setelah
guru bersama siswa menutup pelajaran dengan mengucap salam. Peneliti
mengucapkan terima kasih kepada pak Deky yang telah membantu
pelaksanaan penelitian tindakan kelas sampai siklus ke III ini .

Kinerja Siswa
Kualitas proses pembelajaran pada siklus ke III mencapai 94,2 jika
dibandingkan dengan siklus ke II hanya 81,8. Sebuah hasil yang sangat
membanggakan

pada pelaksanaan pembelajaran kali ini kategori proses

sangat baik diraih 30 siswa. Untuk 2 siswa berada pada kategori baik dengan
interval 71-80.
Pada siklus ketiga ini siswa yang aktif mengalami peningkatan
sebesar 9% dari 26 siswa yang aktif menjadi 29 siswa. Peningkatan ini dapat
terwujud dengan usaha guru yang selalu berusaha mendorong siswanya untuk
berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran. Kedekatan guru dengan para
siswa diluar jam pelajaran juga banyak membantu keberhasilan. Ketika siswa
menemukan kendala dalam latihan menulis dengan aksara Jawa langsung bisa
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bertanya kepada gurunya diluar jam formal tatap muka. Hasil observasi
kualitas pembelajaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No

Kategori nilai

Interval

Frekuensi Nilai

1

Sangat baik

81-100

30

2855 94,6

2

Baik

71-80

2

160

5,3

3

Cukup

61-70

-

-

-

32

4

Kurang

51-60

-

-

-

= 94,2

5

Sangat kurang

< 50

-

-

-

32

3015 100

Jumlah

%

Keterangan

X= 3015

94,2

Tabel 4.7 Kualitas Proses PembelajaranSiklus III
Dengan memanfaatkan hasil karya siswa yang tulisanya baik untuk
dijadikan contoh dibaca siswa di depan kelas. Cara seperti itu ternyata juga
mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan perhatian, sebab siswa
akhirnya memiliki jiwa kompetisi bahwa dirinya juga pasti bisa seperti
dengan temanya. Refleksi langsung yang diberikan guru bersama siswa
terhadap hasil tulisannya membuat mereka semakain paham mengenai poin
keberhasilan sebuah tulisan bisa dianggab baik. Siswa semakin tinggi rasa
percaya dirinya bahwa menulis aksara Jawa membutuhkan sebuah
kemampuan. Untuk memperoleh kemampuan tentunya tidak semua orang
mendapatkan kesempatan untuk berlatih mempraktikanya.
Dari pantauan peneliti dengan menggunakan lembar observasi
bahwa hampir semua siswa dapat
memperhatikan
pembelajaran siklus ketiga
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ini. Dampak positif akhirnya juga sampai pada motivasi siswa mengalami
peningkatan yang cukup dinamis dari siklus sebelumnya yaitu sebesar 6 %
atau 30 siswa dari jumlah keseluruhan kelas XA.
120
100
80
keaktifan
konsentrasi

60

motivaasi
40

kualitas

20
0
siklus II

siklus III

Gambar 4.19 Grafik kualitas proses pembelajaran siklus III
Pengalaman belajar yang sudah sering diberikan membuat para
siswa semakin paham. Namun guru tetap mengulas kembali dan juga
memberi pengutan meteri pembelajaran. Para siswa nampak serius
memperhatikan dengan mendengarkan sambil menulis penjelasan baru yang
disampaikan guru. Penguasaan kelas yang makin meyakinkan menbuat para
siswa fokus memperhatikan guru. Kebiasaan yang kadang-kadang ada
beberapa siswa yang beraktivitas sendiri kini tidak ditemukan.
Guru menginstruksikan kepada siswa untuk memperbaiki tulisanya
pada siklus II, dengan telebih dahulu melengkapi mind mappingnya yang
dibuat sesuai kreatifitasnya. Saran guru untuk memperbaiki hasil tulisan
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siswa pada siklus

II ini bertujuan supaya mereka lebih mudah

mengembangkan dan melengkapi karanganya tanpa harus mencari topik yang
baru. Setelah guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa dan ternyata
tidak ada yang memanfaatkan tawaran tersebut. Pembelajaran kemudian
dilanjutkan dengan mengerjakan tugas.

Gambar 4.20 Aktivitas siswa siklus III
Seperti biasanya saat para siswa telah sibuk mengerjakan tugas
guru bekeliling sembil memberi penguatan dan apresiasi sederhana dalam
bentuk kata-kata. Nama-nama siswa yang mendapatkan nilai di bawah target
yang diharapkan pada pelaksanaan siklus II menjadi pusat perhatian guru.
Pelaksanaan siklus III ini guru benar-benar memfasilitasi pembelajaran
kepada siswa dengan sebaik mungkin.
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2) Kemampuan Menulis
Hasil tulisan siswa pada siklus ketiga ini mengalami peningkatan
secara kualitas dengan ditandai tercapainya sejumlah indikator keberhasilan
yang sudah ditargetkan. Terlebih yang menunjukan perbedaan dari hasil
penerapan siklus II dengan siklus ketiga adalah siswa keseluruhan mencapai
Kreteria Kentutasan Minimum (KKM). Peningkatan kemampuan menulis
dengan aksara Jawa siswa dari hasil siklus III pada setiap kategorinya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
No Kategori Nilai Interval

Frekuensi

Nilai

%

Keterangan

1

Sangat baik

81-100

20

1661

64,8

2

Baik

71-80

12

900

35,1

3

Cukup

61-70

-

-

-

32

4

Kurang tepat

<60

-

-

-

= 80

32

2561

100

Jumlah

X= 2561

80

Tabel 4.8 Kemampuan Menulis Siklus III
Siklus ketiga kali ini jumlah siswa yang mencapai posisi sangat
baik ada 20 dan pada posisi tepat ada 12, jadi total keseluruhan nilai kelas XA
mencapai 2.561. Untuk kemampuan siswa secara keseluruhan dari siklus ke 2
yang hanya 77,2 pada siklus III ini mencapai posisi maksimal 80. Pada
kategori cukup dan kurang tepat tidak ada siswa yang mendapatkan nilai ini.
Nilai siswa keseluruhan bisa mencapai KKM yang sudah
ditentukan dalam perencanaan. Dengan demikian hasil penelitian sudah
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memenuhi target tujuan pelaksanaan penelitian. Sebagai bahan perbandingan
untuk melihat hasil kemampuan siswa pada siklus II dan III, di bawah ini
disajikan dalam bentuk grafik.
120
100
jumplah siswa

80

kurang tepat
cukup

60

baik
40

sangat baik
peningkatan

20
0
siklus II

siklus III

Gambar4.21 Grafik peningkatan kemampuan III
Belajar dari pengalaman siklus satu dan dua guru akhirnya mampu
mengembangkan teknik-teknik yang jitu. Teknik tersebut terbukti dapat
meningkatkan, keaktifan, perhatian, motivasi dan kemampuan menulis aksara
Jawa siswa kelas XA. Hasil baik ini tercapai berkat kerja sama yang baik
antara guru dan siswa dalam menciptakan pembelajaran PAIKEM dengan
beberapa masukan perbaikan dari peneliti.
d. Refleksi
Berdasarkan hasil pengamatan serta evaluasi kegiatan pembelajaran
yang sudah dilakukan dengan memperhatikan potensi siswa. Akhirnya guru
menyadari

kekurangan

dan kemudian
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menggunakan

metode

mind

mapping

dapat

meningkatkan

proses

pembelajaran dan kemampuan siswa dalam menulis dengan aksara Jawa.
Dengan memanfaatkan spidol berwarna-warni dan kertas putih polos siswa
mengaku senang karena mereka dapat mengekspresikan gagasanya kedalam
sebuah gambar, warna, garis hingga menjadi sebuah tulisan.
Para siswa juga mengaku menemukan kosep dan cara yang baru
dalam belajar menulis dengan aksara Jawa. Ide yang ada di otak kita
mengalami keterbatasan maka lebih efisien jika dipetakan melalui gambar
berwarna. Kebiasaan belajar menulis aksara Jawa yang selama ini hanya
menghafal dari pepak atau sebuah buku kini dapat dilakukan dengan sebuah
pemetaan yang unik. Jika siswa saat menulis lupa dengan aksara Jawa mereka
tinggal membuka mind mapping aksara Jawa buatanya sendiri.
Dari hasil pelaksanaan siklus III dapat disampaikan beberapa analisis
sebagai berikut:
1) Sesui dengan kesepakatan yang sudah disetujui guru bersama peneliti
selama proses pembelajaran pada siklus III berjalan selaras dengan yang
direncanakan. Harapan yang menjadi tujuan dari akhir dalam pembelajaran
sudah diketahui lebih dulu antara guru dan siswa pada awal kegiatan.
Guru sebagai pemimpin penuh ketika berada di dalam kelas sudah
menunjukan peranya sebagai fasilitator bagi para siswanya.
2) Perencanaan yang sistematis diikuti dengan proses pelaksanaan yang baik
mampu mendorong keberhasilan siklus ketiga kali ini. Motivasi siswa
commit to user

186
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

dalam

memperhatikan

penjelasan

yang

disampaikan

oleh

guru

miningkatkan tiap aspek kemampuan menulis aksara Jawa.
3) Hasil perolehan nilai siswa pada penerapan siklus III yang baik tidak
terlepas dari peran pengalaman belajar siklus-siklus sebelumy. Siswa lebih
trampil dalam memahami konsep dan menulis kerena ada banyak latihan.
Belajar dari pengalaman-pengalaman sebalumnya kekurang sempurnaan
hasil tulisanya siswa akhirnya menemukan solusi yang efektif.

C. Pembahasan Hasil Penelitian
Setelah dilaksanakan pembelajaran menulis dengan aksara Jawa
menggunakan metode mind mapping pada setiap siklusnya, dapat dijelaskan
bahwa kemampuan menulis dapat ditingkatkan walaupun dengan sekala kecil.
Hipotesis tindakan yang ada pada penelitian ini adalah melalui penerapan
metode mind mapping dapat meningkatkan kemampuan menulis aksara Jawa
siswa kelas XA SMA Negeri 4 Surakarta yang diajukan pada bab III dapat
dibuktikan. Dengan demikian permasalahan yang dirumuskan pada penelitian
ini juga sudah terjawab, permasalahan tersebut meliputi:
1) Apakah penerapan metode mind mapping dapat meningkatkan kualitas
proses pembelajaran menulis dengan aksara Jawa ?
2) Apakah

penerapan

metode

mind

mapping

dapat

meningkatkan

kemampuan siswa menulis dengan aksara Jawa ?
Berikut ini dijabarkan pembahasan hasil penelitian yang meliputi
peningkatan kualitas proses pembelajaran dan peningkatan kemampuan siswa
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menulis dengan aksara Jawa kelas XA SMA Negeri 4 Surakarta. Pembahasan
dilakukan secara menyeluruh mulai dari pelaksanaan siklus I, siklus II, dan
siklus III yang menjadi penentu hasil akhir.

1. Peningkatan Kualitas proses pembelajaran
Melalui penerapan metode mind mapping yang dilaksanakan pada
setiap siklus

mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis

aksara Jawa siswa kelas X A SMA N 4 Surakarta. Tindakan-tindakan yang
dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah direncanakan. Adapun untuk
aspek-aspek peningkatan kualitas proses pembelajaran itu dapat dilihat sebagai
berikut:
a. Keaktifan siswa
Seiring dengan penerapan metode mind mapping keaktifan siswa
dalam pembelajaran menulis dengan aksara Jawa mengalami peningkatan. Hal
ini dapat dilihat dari aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis
dengan aksara Jawa dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru.
Hasil kajian menunjukan nampak berbeda dengan kondisi awal pembelajaran
menulis dengan aksara Jawa sebelum tindakan. Dari pengamatan peneliti
menunjukan peningkatan keaktifan yang dialami siswa pada survai awal yang
hanya mencapai 59,3%. Seiring dilaksanakanya siklus I

keaktifan

siswa

mencapai 62,5 %. Dari hasil pelaksanaan siklus II keaktifan siswa mengalami
peningkatan cukup positif yaitu sbesar 19%. Jika dibandingkan dengan siklus
sebelumnya, siswa yang aktif pada siklus ini mencapai atau 81% dari jumlah
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siswa di kelas XA. Siswa sudah berani

bertanya serta merespon sebuah

pertanyaan dan jawaban yang disampaikan guru. Seiring evaluasi pada siklus II
memberikan dampak yang siknifikan pada siklus III, karena terjadi
peningkatan sebesar 9% dari 27 siswa menjadi 29 siswa yang aktif.
b. Perhatian siswa
Sejalan dengan peningkatan keaktifan maka meningkat pula
perhatian siswa pada survai awal hanya 62,5. Untuk siklus I mencapai 75%
yaitu sebesar 24 siswa dari seluruh siswa kelas XA yang benar-benar
memperhatikan serta berkonsentrasi dalam pembelajaran. Pada siklus II terjadi
peningkatan dari 24 menjadi 27 siswa atau 84% dari keseluruhan jumplah
siswa. Hasil pelaksanaan siklus III menunjukan siwa lebih serius dalam
memperhatikan penjelasan guru dan fokus menyelesaikan tugas yang
diberikan. Peningkatn siklus III yang dialami peserta didik sebesar 100%
seluruh siswa bisa berkonsentrasi dengan baik.
c. Minat siswa
Kolaborasi gambar dan warna nampaknya menjadi hal yang
menyenangkan bagi remaja apa lagi dengan memberi kebebasan mereka untuk
menuangkan gagasan menjadikan motivasi tersendiri. Minat siswa mengikuti
pembelajaran menulis aksara Jawa mengalami peningkatan setelah dilakukan
tindakan dengan menerapkan metode mind mapping. Pelaksanaan siklus I
nampaknya siswa masih mengalami kebingungan dalam mengikuti proses
pembelajaran. Mereka tampak bingung memperhatikan penjelasan guru
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mengenai

metode mind mapping yang dapat memudahkan siswa menulis

dengan aksara Jawa.
Hasil pengamatan yang dilakukan penulis pada survai awal siswa
yang memiliki motivasi untuk mengikuti pembelajaran 56,2 %. Sedangkan
pada pelaksanaan siklus I diketahui bahwa 26 siswa dari keseluruhan siswa
dikelas XA meningkat minatnya dalam mengikuti pembelajaran. Peningkatan
minat siswa sebesar 87,5% atau sebanyak 28 siswa terjadi pada pelaksanaan
siklus II. Siklus terakhir terjadi peningkatan yang membanggakan dari
prosentase siswa

yang berminat dalam pembelajaran mencapai 93% atau

sebanyak 30 anak.
d. Keterampilan mengelola kelas
Keterampilan guru kolaborator dalam mengelola kelas menjadi
bagian yang sangat penting dalam penlitian ini yaitu meningkatkan proses
pembelajarn dan kemampuan siswa. Keterampilan mendesain pembelajaran
yang dilakukan oleh guru dengan cara memotivasi siswa, memberi penjelasan
kembali bagi siswa yang belum paham, memberi perhatian. Selain itu guru
juga memberi hadiah, memberi arahan secara tersistem, memilih teknik yang
tepat untuk menyampaikan materi pembelajaran dan mendorong siswa untuk
aktif.
Dari hasil survai awal diketahui bahwa pengelolaan pembelajaran
yang dilakukan guru kurang sinergi dengan kebutuhan siswa. Sehingga respon
siswa dalam mengikuti pembelajaran kurang baik pula. Setelah dilakukan
tindakan dengan memperhatikan hasil penyebaran angket yang diberikan
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kepada siswa, guru kolaborator akhirnya menyadari kekuranganya dalam
menyampaikan pembelajaran. Sedikit demi sedikit kelemahan guru mulai
berkurang, peran guru yang semula sebagai penguasa kelas penuh sekarang
lebih berperan sebagai fasilitator. Guru memfasilitasi kebutuhan siswa dalam
pembelajaran. Porsi siswa lebih banyak diberikan untuk aktif tanya jawab serta
diskusi dalam menulis dengan aksara Jawa melalui metode mind mapping.
Guru mengelilingi kelas sambil bercanda memberikan perhatian
kepada siswa saat mengerjakan tugas, sehingga suasana lebih ada kedekatan.
Tindakan yang dilakukan oleh guru ternyata mendapatkan respon positif dari
siswa yaitu anak-anak jadi lebih tidak malu dalam menyampaikan pendapat.
Kedekatan guru kepada siswa membuat suasana kelas lebih menyenangkan
yang dampaknya dapat meningkatkan minat. Mampu memacu kreatifitas siwa
dalam mewujudkan gagasanya kedalam sebuah tulisan yang beraksara Jawa.
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2. Peningkatan Kemampuan Siswa
Penerapan

metode mind

mapping

yang dirancang untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran menulis dengan aksara Jawa juga
berdampak pada kemampuan siswa. Hal ini dapat dilihat dari tulisan aksara
Jawa pada setiap siklusnya. Seiring dengan pemahaman siswa dalam
memahami peranan metode mind mapping bagi menulis dengan aksara Jawa
ternyata juga mempercepat siswa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh
guru. Peningkatan kemampuan siswa dalam menulis dengan aksara Jawa
dapat dilihat pada indikator sebagai berikut:
a. Kreatifitas
Kelebihan Mind mapping dengan menonjolkan gambar, warna,
serta garis akan memacu kreatifitas siswa dalam menemukan ide serta
pengembangan gagasan saat menulis dengan aksara Jawa. Melalui bantuan
gambar yang dikolaborasikan dengan warna yang kemudian dirangkai
kesetiap anak cabang membuat siswa tidak mengalami kebuntuan saat
menulis. Bahkan dengan Mind mapping siswa dapat mengembangkan
pemikiranya setiap saat. Penerapan Mind mapping mampu mendorong
kreatifitas, karena dengan menuliskan satu kata kunci siswa dapat
mengembangkan gagasanya dan disamping itu pola pikir siswa lebih
sistematis. Hasil tulisan siswa memiliki ide yang segar dengan mengangkat
tema sederhana namun dikembangkan dengan baik. Pada stiap siklusnya,
aspek ini mengalami peningkatan yang cukup membanggakan. Cepatnya
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siswa dalam menyelesaikan tulisanya dengan aksara Jawa juga menjadi tanda
tingginya kreatifitas siswa.
b. Penggunaan bahasa
Kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa ini tercermin dari
hasil tulisan yang enak dibaca dan maksud informasi tetap tersampaikan
kepada pembaca. Pemilihan setiap kata yang variatif menjadikan hasil tulisan
siswa

menarik untuk dibaca. Dari survai awal menunjukan kemampuan

siswa yang rendah dalam merangkai bahasa nampak dari sedikitnya tulisan
siswa. Berbeda dengan kondisi awal hasil setiap siklus menunjukan semakin
lama siswa mampu menggunakan bahasa dengan baik, hal ini terlihat dari
hasil panjangnya tulisan siswa. Dengan bantuan mind mapping bahasa yang
digunakan siswa menjadi efektif dan tentunya tidak bertele-tele.
c. Kohorensi tema dengan isi
Bentuk kongret mind mapping yang menjadi miniatur cara kerja
otak sangat membantu siswa dalam berpikir sistematis dengan menghasilkan
tulisan yang sinergi antara tema dengan isi tulisan. Hasil tulisan siswa pasca
tindakan yang diberikan oleh guru kolaborator dengan menerapkan metode
mind mapping tema yang diangkat berfungsi sebagai garis besar. Isi dari
tulisan siswa lebih menjadi penjelasan serta penjabaran. Kohorensi tema
dengan isi nampak dari hasil tulisan siswa yang dikemas dengan bahasa
komunikatif. Penggunaan bahasa yang komunikatif

membuat pembaca

mudah memahami gagasan atau informasi yang disampaikan penulis. Dari
survai awal yang dilakukan peneliti banyak tulisan siswa yang tidak memiliki
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keterkaitan antara tema yang diangkat dengan isi tulisan.

Kondisi akhir

kemampuan

mahir

siswa

yang

sekarang

menjadi

lebih

dalam

mengorganisasikan tema dengan isi.
d. Penulisan
Dengan sering berlatih serta diikuti sebuah evaluasi mengenai
kendala siswa dalam menulis, maka lama kelamaan mereka menjadi paham
cara menulis yang baik. Ketelitian siswa dalam memperhatikan penggunaan
tanda baca, huruf besar, pasangan serta kerapian dalam menulis menjadikan
tulisan dengan aksara Jawa siswa semakin berkualitas. Praktik menulis
semakin sering dilakukan maka akan menjadikan siswa terbiasa dan trampil
menuangkan pemikiranya kedalam bentuk tulisan. Dari survai awal peneliti
menjumpai tulisan siswa yang kurang rapi ini telihat dari tidak samanya
setiap huruf. Ada yang kecil dan besar serta penggunaan tanda baca kurang
diperhatikan. Belajar dari mind mapping yang menonjolkan warna, gambar,
keterkaitan cabang yang saling menghubungkan satu dengan yang lain
membuat siwa lebih sabar dan teliti dalam menulis.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data pada setiap siklus dan kajian proses dalam
pelaksanaan penerapan pembelajaran menulis dengan aksara Jawa pada kelas
XA SMA Negeri 4 Surakarta menggunakan metode mind mapping, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan metode mind mapping dapat meningkatkan kualitas proses
pembelajaran menulis dengan aksara Jawa. Peningkatan kualitas proses
tersebut dapat dilihat pada porsentase pelaksanaan pembelajaran menulis
dengan aksara Jawa, yang awalnya 60,4 %, siklus I 67,9 % , siklus II 81,8
%, siklus III kualitasnya mencapai 94,2 %. Berikut ini peningkatan proses
dari hasil penerapan metode mind mapping pada pembelajaran menulis
dengaan aksara Jawa disetiap siklusnya adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan keaktifan menulis siswa pada survai awal sebesar 59,3 %,
siklus I 62,5 %, siklus II 81 %, untuk siklus III 90 %
b. Peningkatan perhatian pada saat survai awal yang dilakukan peneliti
hanya 62,5 %, siklus I 75 %, siklus II 84 %, dan siklus III mencapai
posisi ideal 100 %.
c. Peningkatan minat menulis aksara Jawa siswa pada setiap siklusnya
yaitu saat dilakukan survai awal 56,2 %, siklus I 81 %, siklus II 87,5 %,
siklus III mencapai 93 %.
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d. Peningkatan guru dalam mengolah kelas terbukti dengan semakin
membaiknya dalam

menyampaikan

meteri

pembelajaran

dengan

menggunakan metode dan teknik yang komunikatif. Guru menyadari
peranya sebagai fasilitator kepada para siswa.
2. Dengan

menerapkan

metode

mind

mapping

dapat

meningkatkan

kemampuan siswa menulis dengan aksara Jawa pada siswa kelas XA SMA
Negeri 4 Surakarta. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan nilai rata-rata
menulis siswa pada setiap siklusnya, yaitu saat dilakukan survai awal hanya
mencapai 62,4 %, siklus I sebesar 68,2 %, siklus II sebesar 77,2 % dan
siklus III sebesar 80 %.

B. Implikasi
1. Sebagai mana telah dibuktikan dalam penelitian ini bahwa penerapan
metode mind mapping dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran
dan kemampuan menulis siswa dengan aksara Jawa kelas XA SMA Negeri
4 Surakarta pada tahun pelajaran 2011/2012. Hasil studi ini dapat
memberikan gambaran yang jelas bahwa keberhasilan proses pembelajaran
dan peningkatan kemampuan siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
saling sinergi. Faktor yang dimaksud dalam pembelajaran adalah guru,
siswa, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, waktu,
fasilitas sekolah dan lingkungan belajar yang semua tentunya mempunyai
pengaruh yang besar terhadap keberasilan pembelajaran. Menyeimbangkan
semua faktor dan mengupayakannya adalah solusi nyata yang harus
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ditempuh sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran
dan hasilnya. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan
karakteristik siswa dan materi pembelajaran harus dilakukan mengingat
bahwa pembelajaran adalah hal yang kompleks. Media pembelajaran harus
dipilih yang efektif, praktis, inovatif dan tentunya sesuai materi yang akan
dibahas agar siswa mudah memahaminya serta dapat meningkatkan
motivasi belajar. Suasana pembelajaran harus dibuat semenarik mungkin
untuk mengilangkan kebosanan serta kejenuhan di dalam kelas, hal ini dapat
dilihat pada keterampilan guru dalam mengelola kelas.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas proses dan
kemampuan siswa terlihat setelah adanya penerapan metode mind mapping.
Metode mind mapping ini dapat digunakan guru sebagai bahan
pertimbangan untuk diterapkan ke dalam sebuah pembelajaran Bahasa Jawa
yang menarik dan menyenangkan. Sebagai salah satu alternatif bagi guru
Bahasa Jawa untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran menulis dengan
aksara Jawa.
3. Melalui penerapan metode mind mapping memudahkan siswa dalam
menulis dengan aksara Jawa, sehingga kemampuan yang diperoleh setelah
mengikuti pembelajaran menjadi meningkat. Dengan metode ini siswa
sebelum menulis dengan aksara Jawa membuat perencanaan yang nantinya
akan memudahakan mereka mengembangkan gagasan secara sistematis.
Dengan menentukan kata kunci yang kemudian ditulis pada tengah-tengah
kertas kosong siswa dapat membuat anak cabangnya dengan menggunakan
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simbol-simbol berwarna atau gambar yang unik. Kata kunci menjadi tema
utama menulis yang kemudian dikembangkan kecabang selanjutnya sebagai
anak tema yang bisa mendukung keutuhan sebuah tulisan. Ketekunan serta
kesabaran sangat diperlukan ketika menerapkan metode mind mapping
dalam sebuah pembelajaran menulis dengan aksara Jawa.

C. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, maka sebagai
bahan perbaikan kedepanya peneliti menyampaikan saran-saran sebagai
berikut:
1. Bagi Guru
a. Untuk mengatasai masalah pembelajaran di dalam kelas sebagai usaha
perbaikan guru perlu melaksanakan penelitian tindakan kelas karena
peranya juga sebagai seorang manajer.
b. Untuk materi menulis guru harus memberi banyak kesempatan siswa
praktik ketimbang hanya menyampaikan teori terus-terusan.
c. Metode mind mapping dapat menjadi salah satu pilihan metode dalam
pembelajaran bahasa Jawa khusunya untuk memudahkan siswa menulis
dengan aksara Jawa.
d. Supaya siswa termotivasi dalam menulis aksara Jawa, guru bisa
menyediakan mading untuk memajang hasil karya siswa yang baik.

commit to user

202
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

2. Bagi Siswa
a. Bagi siswanya hendaknya mind mapping tidak hanya diterapkan ketika
menulis dengan aksara Jawa saja, namun juga dalam kegiatan lain yang
menuntut berfikir secara sistematis.
b. Untuk mengetahui tulisan aksara Jawa yang baik siswa hendaknya lebih
banyak membaca karya-karya yang menggunakan aksara jawa.
c. Kemampuan menulis adalah sebuah keterampilan yang membutuhkan
banyak latihan bagi siswa, hal ini bisa dilakukan dari tulisan yang
sifatnya sederhana hingga tingkatanya kompleks.
3. Kepala Sekolah
a. Kepala sekolah perlu mendorong kompetensi guru dengan mengikut
sertakan dalam forum-forum ilmiah seperti seminar, diklat, workshop
dan studi banding.
b. Kepala sekolah perlu memberikan motivasi atau bahkan sebuah apresiasi
bagi guru yang selalu mingkatkan kualitas pembelajaranya dengan
melakukan penelitian tindakan kelas.
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