
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Setting Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Candimulyo Magelang yang 

terletak di JL. Candimulyo, KM. 4, Candimulyo, Magelang. SMA ini berdiri tahun 1995 

dan merupakan satu-satunya SMA yang ada di Kecamatan Candimulyo. SMA Negeri 1 

Candimulyo ini dapat dijangkau dengan mudah karena letaknya strategis, yaitu di pinggir 

jalan raya Candimulyo-Magelang. 

SMA Negeri 1 Candimulyo memiliki fasilitas fasilitas penunjang seperti 

Ruang Perpustakaan, Laboratorium Biologi, Laboratorium Fisika, Laboratorium 

Komputer, Laboratorium Multimedia, Laboratorium Musik, Ruang Media, 

Mushola, Lapangan. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi Pramuka, dibidang 

olahraga, bidang seni, KIR, dan lain-lain. 

Jumlah tenaga pengajar adalah sebanyak 34 orang (29 guru tetap/PNS dan 

5 orang guru tidak tetap/GTT), sedangkan jumlah karyawan sebanyak 13 orang (8 

orang staf tata usaha tetap/PNS dan 5 orang staf tata usaha tidak tetap/PTT). 

 Jumlah siswa SMA Negeri 1 Candimulyo pada tahun pelajaran 2010/2011 

adalah sebanyak  423 siswa dengan rincian jumlah siswa kelas X sebanyak 154 

siswa, kelas XI sebanyak 141 siswa, dan kelas XII sebanyak 128 siswa. Dengan 

jumlah siswa sebanyak 423, maka jumlah kelas terbagi menjadi 12 kelas. 

SMAN 1 Candimulyo memiliki 12 ruang kelas, dengan 4 kelas untuk masing-

masing tingkatannya, dengan jumlah siswa 423 siswa rata-rata 36. Pelaksanaan 



pembelajaran bahasa Jawa pada semester ganjil diberikan kepada siswa kelas X dan XI. 

Alokasi waktu untuk mata pelajaran bahasa Jawa adalah 2 jam pelajaran x 45 menit per 

minggu. Guru mata pelajaran bahasa Jawa hanya satu orang, dengan latar belakang 

pendidikan S-1 Program Studi Sastra Jawa. Jadwal pelajaran bahasa Jawa untuk kelas XI 

IPA 1 setiap hari Rabu, dilangsungkan selama 2 jam pelajaran dari pukul 12.00-13.30 

WIB.  

 Saat ini SMA Negeri 1 Candimulyo Magelang telah melaksanakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan dilaksanakan KTSP 

berarti sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur dan menentukan beban 

belajar siswa. 

Penelitian tindakan ini dilakukan dengan bantuan seorang guru bahasa 

Jawa yang bernama Ant. Yunus Susetyo,S.S. . Pembelajaran bahasa Jawa yang 

dilakukan selama ini menggunakan buku acuan Remen Basa Jawa, LKS serta 

modul sebagai penunjang. Sampai saat ini pembelajaran Bahasa Jawa masih 

menggunakan media konvensional yang belum menciptakan kemandirian belajar. 

Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan blog sebagai 

media pembelajaran didalamnya berisi materi-materi pelajaran Bahasa Jawa.  

B. Deskripsi Awal Partisipan 

 Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1 yang berjumlah 25 

siswa. Sebagian besar partisipan merupakan siswa yang berbahasa ibu bahasa Jawa, 

namun ada beberapa siswa yang berasal dari luar Jawa.  

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilakukan untuk meningkatkan 

kemandirian belajar siswa dengan menggunakan blog sebagai media 



pembelajaran. PTK ini dilakukan dengan melibatkan bantuan Bapak Ant. Yunus, 

yang berfungsi sebagai kolaborator serta pelaksana tindakan yang ikut 

mengevaluasi hasil penelitian. Sementara itu, pengaturan jadwal rencana tindakan 

penelitian dilakukan sebelum dilaksanakannya penelitian. Jadwal rencana 

tindakan dilaksanakan pada jam pelajaran bahasa Jawa.  

Dari hasil diskusi awal antara peneliti dengan kolaborator sebelum 

dilakukan penelitian diketahui bahwa dalam proses pembelajaran Bahasa Jawa, 

guru menghadapi masalah sebagai berikut : 

4. Kurangnya kemandirian belajar pada siswa. 

5. Siswa kurang aktif dalam proses belajar mengajar di kelas. 

6. Kurang adanya variasi metode pembelajaran yang dilaksanakan. 

7. Dalam menyampaikan materi guru masih menggunakan cara yang 

konvensional. 

Adanya masalah pada proses kegiatan belajar mengajar Bahasa Jawa merupakan 

kewajiban guru untuk melaksanakan tindakan yang mampu memperbaiki dan 

meningkatkan proses kualitas dan proses pembelajaran. Untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Jawa, guru menggunakan blog sebagai 

media pembelajaran. Dipilihnya media ini sebagai media pembelajaran dengan dasar 

sebagai berikut. 

1. Kurangnya media pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran 

bahasa Jawa. 

2. Perlunya penggunaan media pembelajaran yang dapat merangsang dan 

menarik minat siswa untuk mengikuti pelajaran bahasa Jawa. 



3. Siswa merasa kurang tertarik dalam mengikuti pelajaran bahasa Jawa, 

kurang mandiri dan masih bergantung pada guru sehingga jika 

menggunakan media ini siswa akan lebih tertarik dan lebih mandiri dalam 

mengikuti pelajaran bahasa Jawa  

Berdasarkan hasil observasi permasalahan yang tampak dalam proses 

kegiatan belajar mengajar bahasa Jawa, masalah yang dihadapi adalah. Oleh 

karena itu dibutuhkan media yang tepat sebagai rangsangan untuk meningkatkan 

kemandirian belajar bahasa Jawa. 

Untuk mengoptimalkan proses pembelajran bahasa jawa, maka perlu 

media yang tepat. Terkait dengan penelitian ini, peneliti memberikan masukan 

dan saran kepada guru untuk menggunakan blog sebagai media untuk 

meningkatkan kemandirian belajar bahasa jawa. Media blog sangat cocok sebagai 

media pembelajaran karena siswa sekarang menyukai hal-hal baru sehingga dapat 

menarik minat siswa mengikuti pelajaran dan diharapkan media ini dapat 

meningkatkan kemandirian belajar siswa. 

 

C. Deskripsi Hasil Survei Pra Tindakan 

Sebelum melaksanakan tindakan (PTK), guru melakukan pembelajaran bahasa 

Jawa tanpa menggunakan media. Tindakan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 

dan 25 Agustus 2010. Hal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran awal tentang 

kemandirian belajar siswa. 

Sebagai dasar dalam melaksanakan pembelajaran, guru pelaksana membuat RPP. 

Strategi mengajar yang dilakukan masih menganut cara tradisional yang sudah biasa 



dilakukan, yakni setelah guru menerangkan materi menulis  dan setelah selesai 

menerangkan siswa diberi penugasan. 

Dari hasil pelaksanaan pra tindakan dan hasil pengamatan, peneliti mengadakan 

pertemuan dengan kolaborator guna mengambil kesimpulan tindakan yang harus 

dilakukan berkaitan dengan proses pembelajaran bahasa Jawa. Kesimpulan tindakan yang 

dimaksud adalah suatu tindakan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

kemandirian belajar bahsa Jawa berikutnya. 

Pembelajaran bahasa Jawa dalam kegiatan pra penelitian, guru membuka 

pembelajaran dengan apresepsi tentang materi, dilanjutkan pemberian contoh-contoh. 

Guru juga melakukan tanya jawab dengan siswa untuk mengetahui sejauh mana siswa 

dapat menangkap materi yang diterangkan, namun kebanyakan siswa hanya diam saja.  

Ketika siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru, peneliti menyimak serta 

mengamati proses pembelajaran. Siswa lalu diminta mengerjakan tes awal kemampuan 

siswa (pretest). Selama 40 menit mengerjakan ternyata banyak siswa yang menyatakan 

pekerjaannya belum selesai, namun guru mengakhiri pembelajaran dan mengumpulkan 

pekerjaan siswa. Hasil pembelajaran bahasa Jawa pada kelas XI IPA 1, pada pretest 

menunjukkan nilai rata-rata kemampuan kelas masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari 

rata-rata pencapaian nilai tes menulis deskripsi pada saat pretest yaitu 58,4, sedangkan 

siswa yang dianggap mencapai ketuntasan belajar jika telah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) di SMA Negeri 1 Candimulyo adalah 70. Hasil prestasi siswa pada saat 

pretest dicatat dalam lembar penilaian seperti tabel berikut. 

 

 



Tabel 1. Hasil Pretest Siswa 

 

No Subjek Nilai 

1 S 1 78 

2 S 2 56 

3 S 3 50 

4 S 4 50 

5 S 5 50 

6 S 6 82 

7 S 7 75 

8 S 8 57 

9 S 9 52 

10 S 10 78 

11 S 11 52 

12 S 12 58 

13 S 13 53 

14 S 14 51 

15 S 15 51 

16 S 16 54 

17 S 17 60 

18 S 18 53 

19 S 19 75 

20 S 20 50 

21 S 21 50 

22 S 22 50 

23 S 23 50 

24 S 24 65 

25 S 25 60 

 Jumlah 1460 

Rata-rata 58,4 

 

Untuk memudahkan dalam menganalisa terhadap banyaknya siswa yang tuntas 

dan belum tuntas dalam pembelajaran bahasa Jawa, presentasinya disajikan dalam bentuk 

diagram persentase ketuntasan siswa. 



 
Gambar 1. Diagram Prosentase Ketuntasan Siswa  

Berdasarkan tabel dan diagram tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan 

belajar bahasa Jawa dikatakan belum tuntas, karena daya serap siswa hanya mencapai 

20% dengan nilai rata-rata 58,4. Hal ini masih belum memenuhi harapan karena siswa 

belum dapat mencapai KKM (kriteria ketuntasan minimal), dengan demikian nilai siswa 

masih jauh dari yang diharapkan pada pembelajaran. 

Selain itu pada penelitian tindakan ini, peneliti juga menggunakan angket untuk 

mengetahui sejauh mana kemandirian belajar siswa sebelum pemberian tindakan 

dilakukan, yaitu penggunaan media blog. Dalam angket terdapat 4 indikator kemandirian 

belajar siswa yaitu, motivasi, kedisiplian, inisiatif dan tanggung jawab. Setiap indikator 

digolongkan ke dalam persentase secara kolaboratif, yaitu 81%-100% sangat mandiri, 

61%-80% mandiri, 41%-60% cukup mandiri, 21%-40% kurang mandiri dan 0%-20% 

sangat kurang mandiri. Setiap indikator kemandirian belajar mempunyai pertanyaan-

pertanyaan yang disediakan empat alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, kurang 

setuju dan tidak setuju. Dari hasil angket diketahui bahwa indikator kemandirian belajar 

siswa yang berupa motivasi sebesar 39,5% yang berarti kurang mandiri, indikator 

kemandirian belajar siswa yang berupa kedisiplinan sebesar 40% yang berarti kurang 

mandiri, indikator kemandirian belajar siswa yang berupa inisiatif sebesar 47,75% yang 
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berarti cukup mandiri dan indikator kemandirian belajar siswa yang berupa tanggung 

jawab sebesar 46,25% yang berarti cukup mandiri.  

Setelah menyepakati bahwa kondisi kegiatan belajar mandiri siswa masih rendah 

dan penyebabnya, peneliti bersama guru kolaborator berusaha menyamakan persepsi 

langkah-langkah peneliti tindakan kelas dengan menggunakan blog sebagai media 

pembelajaran. 

D. Deskripsi Siklus Per Siklus 

 Penelitian Tindakan Kelas untuk meningkatkan kemandirian belajar bahasa Jawa 

dengan menggunakan media blog ini dilaksanakan dalam dua siklus. Hasil tindakan dari 

siklus I dievaluasi, apabila masih ada kekurangan akan diperbaiki pada siklus berikutnya. 

Sebelum dilaksanakan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengaturan jadwal rencana 

tindakan. Pengaturan jadwal ini dilakukan oleh peneliti bersama dengan guru bahasa 

Jawa, yaitu Bapak Ant. Yunus Susetyo. 

 Berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan guru, jadwal rencana tindakan 

dilaksanakan dengan menggunakan jam pelajaran bahasa Jawa, yaitu pada hari rabu jam 

ke-7 sampai jam ke-8. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai pengajar adalah 

Bapak Ant. Yunus Susetyo, S.S.. Sedangkan peneliti ikut mengevaluasi proses dan hasil 

kegiatan belajar siswa agar nantinya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus 

berikutnya. 

 

 

 



1. Pelaksanaan Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Membuat blog pembelajaran yang akan digunakan berisi materi sesorah 

atau pidato. 

2) Membuat Rencana Pembelajaran (RP) tentang materi yang akan di  

ajarkan dengan blog pembelajaran. Rencana pembelajaran disusun oleh 

peneliti dengan pertimbangan guru yang bersangkutan. Rencana 

pembelajaran ini berguna sebagai pedoman guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

3) Menyusun dan menyiapkan lembar observasi mengenai kemandirian 

belajar siswa. Lembar ini digunakan sebagai pedoman observatory dalam 

mengobservasi kelas. 

4) Menyusun pedoman wawancara untuk guru. Pedoman wawancara ini 

untuk mempermudah peneliti untuk mengetahui respon dan pendapat 

guru terhadap pelajaran yang telah berlangsung 

5) Memepersiapkan sarana dan media pembelajran yang akan digunakan. 

b. Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan siklus I, tindakan yang dilakukan adalah guru mulai 

mengajar materi sesorah atau  pidato bahasa jawa menggunakan media Blog. Pada 

siklus I ini media  Blog berisi materi sesorah atau pidato bahasa Jawa. Siklus I 

dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan yaitu tanggal 1, 22 dan 29 September. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus I meliputi seperti di bawah ini. 



1) Pada pertemuan pertama, guru dengan bantuan peneliti megenalkan blog 

sebagai media pembelajaran  pada siswa, siswa diminta membuka materi 

yang ada dalam blog dan memperhatikan materi yang ada. Media ini bisa 

digunakan dengan bantuan komputer yang telah terkoneksi dengan internet. 

Pada siklus pertama media blog ini berisi materi sesorah. 

 

 

 

 

   Gambar 2 : Blog Pembelajaran Siklus I 



2) Setelah semua siswa membuka materi yang ada dalam blog dan  

memperhatikan, guru meminta siswa untuk segera mengerjakan soal latihan 

yang telah diberikan kepada siswa. 

3) Pada pertemuan kedua siklus I, guru langsung meminta siswa untuk 

mengerjakan soal yang diberikan sambil melihat materi yang ada dalam 

blog. 

4) Pada setiap pertemuan guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya tentang materi pembelajaran. 

5) Pelaksanaan tindakan siklus I ini berlangsung di laboratorium komputer, 

dan ketika siswa sedang mengerjakan, guru berkeliling dan membantu siswa 

yang mengalami kesulitan. 

c. Pengamatan 

Dari pengamatan pada jalannya proses pembelajaran menyatakan bahwa 

dalam siklus  1 pembelajaran dengan blog belum mampu meningkatkan 

kemandirian belajar siswa. Hal ini terlihat dari sikap siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang diamati dalam 

pembelajaran tersebut 

1) Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi siswa meliputi : siswa senang dan bergairah mengikuti proses 

belajar mengajar. Siswa memperhatikan dan antusias mengikuti proses belajar 

mengajar, siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar, siswa 

merespon stimulus yaitu mempelajari materi dalam blog dan mengerjakan 



soal-soalnya. Pada siklus I sudah cukup baik. Hal ini terlihat siswa antusias 

untuk mempelajari blog. Namun siswa yang antusias hanya itu-itu saja. 

 

2) Inisiatif Siswa 

Inisiatif dan kreatif siswa dalam belajar dengan mengkomunikasikan idea tau 

pendapatnya, siswa aktif mempelajari blog dan bertanya hal-hal yang belum 

dimengerti pada guru, siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

atau memberikan tanggapan tentang materi yang telah dipelajarinya. Dalam 

hal ini siswa sudah berusaha untuk mengerjakan soal yang diberikan, selain 

itu juga bertanya pada guru jika mengalami kesulitan, namun hal ini belum 

semua siswa. Siswa yang bertanya hanya siswa yang aktif yang lainya masih 

bersikap pasif. 

3) Kedisiplinan Siswa 

Kedisiplinan siswa dalam belajar antara lain siswa telah mempersiapkan diri 

sebelum proses belajar mengajar dimulai, siswa mau mengikuti petunjuk 

guru, siwa mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama sebelum proses 

belajar mengajar. Dari hasil pengamatan diperoleh kesimpulan semua siswa 

mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru dan 

mengikuti petunjuk guru. Namun, ketika pembelajaran ada sebagian siswa 

yang ramai dan gaduh sehingga bisa dikatakan dalam siklus ini kedisiplinan 

siswa belum bisa tercapai maksimal. 

 

 



4) Tanggung Jawab 

Tanggung jawab siswa dalam belajarnya meliputi siswa mempelajari blog dan 

mengerjakan soal latihan yang diberikan secara baik, siswa bekerjasama pada 

saat ada tugas. Siwa mengerjakan pekerjaan rumah (PR) yang ditugaskan 

guru dalam hal ini hasil pengamatan peneliti dapa dijelaskan sebagai berikut 

yaitu siswa kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan perintah dari guru. 

Hal ini terlihat ketika guru meminta siswa untuk mempelajari materi dalam 

blog dan mengerjakan soal yang diberikan siswa tidak melakukanya tetapi 

siwa bersenda gurau dengan temanya, sebagian kecil siswa terlihat 

mempelajari blog dengan serius dan mengerjakan soal-soal yang diberikanya. 

Tindakan yang dilakukan pada siklus I, telah menunjukkan adanya peningkatan 

kemandirian dan prestasi belajar. Hal ini bisa dilihat pada keterangan berikut ini. 

1. Setelah diberi tindakan pada siklus I, hasil prestasi siswa meningkat, yaitu 

nilai rata-rata pada pretest adalah 58,8 dan nilai rata-rata pada siklus I adalah 

66. Jadi nilai rata-rata pada pretest dan siklus I mengalami kenaikan 7,2  poin. 

2. Sebelum diberi tindakan pada siklus pertama, nilai terendah siswa adalah 50 

dan tertinggi adalah 78, sedangkan setelah diberi tindakan pada siklus I nilai 

terendah adalah 50 dan tertinggi adalah 80. 

Setelah dilakukan pengamatan pada siklus pertama siswa diberi angket 

untuk mengetahui tingkat persentase indikator kemandirian belajar siswa. Hasil 

dari angket respon siswa adalah sebagai berikut : 

 



Table 2. Hasil Angket Respon Kemandirian Siswa Siklus Pertama 

No Keterangan 

 

SS S KS TS 

A. 1 Saya senang mengikuti pelajaran Bahsa Jawa 8 6 2 9 

 2 Pembelajaran menggunakan media membuat 

saya semakin suka mengikuti pelajaran 

bahasa jawa 

9 5 6 5 

 3 Motivasi guru membuat saya senang 

mengikuti pelajaran bahasa jawa 

7 6 8 5 

 4 Saya senang membaca dan memahami 

materi-materi dalam  Bahasa jawa 

7 7 6 5 

 Jumlah  31 24 22 24 

B. 1 Saya selalu belajar sungguh-sungguh untuk 

meningkatkan nilai Bahasa Jawa 

8 5 7 5 

 2 Saya selalu memperhatikan penjelasan guru 

dan berusaha untuk tidak membuat gaduh saat 

pelajaran berlangsung 

7 6 6 6 

 3 Saya akan selalu berusaha hadir untuk 

mengikuti pelajaran Bahasa Jawa dengan baik 

8 5 7 5 

 4 Saat pelajaran berlangsung saya akan selalu 

berada dalam kelas, meskipun sedang di 

tinggal oleh guru 

9 8 3 5 

 Jumlah  32 24 23 21 

C. 1 Saya menyumbangkan ide atau pikiran pada 

saat pelajaran berlangsung 

3 8 5 9 

2 Jika ada materi atau keterangan yang belum 

saya pahami dalam Bahasa Jawa saya 

berusaha menanyakan kepada teman yang 

lebih pintar/ guru 

5 9 7 4 

3 Saya suka mengerjakan latihan soal yang 

diberikan guru 

5 9 5 6 

4 saya mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa di 

media lainya 

4 7 8 6 

 Jumlah  17 33 25 23 

D. 1 Penggunaan media membuat saya semakin 

memahami pelajaran bahasa jawa 

11 6 5 3 

2 Pembelajaran ini membuat saya semakin suka 

belajar, membaca dan mengerjakan soal-soal 

sendiri 

8 6 6 5 

3 Saya dapat menyelesaikan tugas Bahasa Jawa 

tanpa bantuan orang lain 

7 8 7 3 

4 Saya berani mempresentasikan latihan soal 

dengan mantap dan tanpa ragu-ragu 

8 11 4 2 

  33 31 21 13 

 



Persentase hasil angket respon kemandirian 

A. Motivasi : (4 x SS) + (3 x S) + (2 x KS) + TS    X 100% 

                               (4 x nilai SS) x Jumlah siswa  

  : (4 x 31) + (3 x 24) + (2 x 22) + 24    X 100% 
                                           (4 x 44) x 25  

 

  : 66% 

B. Inisiatif : (4 x SS) + (3 x S) + (2 x KS) + TS    X 100% 

                               (4 x nilai SS) x Jumlah siswa  

  : (4 x 32) + (3 x 24) + (2 x 23) + 21    X 100% 

                                              (4 x 4) x 25 

  : 60,5% 

C. Kedisiplinan: (4 x SS) + (3 x S) + (2 x KS) + TS    X 100% 

                               (4 x nilai SS) x Jumlah siswa  

  : (4 x 17) + (3 x 33) + (2 x 25) + 23    X 100% 

                                              (4 x 4) x 25 

  : 68,25% 

D. Tanggung jawab : (4 x SS) + (3 x S) + (2 x KS) + TS    X 100% 
                                 (4 x nilai SS) x Jumlah siswa  

  : (4 x 33) + (3 x 31) + (2 x 21) + 13    X 100% 

                                              (4 x 4) x 25  

  : 71, 5% 

 Dari hasil  persentase angket siklus pertama dapat ditarik kesimpulan 

tingkat kemandirian belajar siswa sudah ada peningkatan daripada sebelum 

dilakukan penelitian tindakan walaupun peningkatanya belum maksimal sesuai 

dengan target yang peneliti yaitu dalam motivasi belajar sebesar 66% ini berararti 

motivasi siswa belajar siswa sudah baik, dalam inisiatif siswa sebesar 60,5% ini 

berarti inisiatif dalam taraf cukup, kedisiplinan siswa, kedisiplinan siswa 



mempunyai persentase 68,25% ini termasuk dalam taraf baik, dan tanggung jawab 

siswa mempunyai persentase 71,5% jadi tanggung jawab siswa suadah dalam taraf 

baik. Itulah hasil analisis dari penelitian tindakan kelas siklus pertama. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan kemandirian belajar siswa belum terwujud sesuai 

target peneliti. 

 

d. Refleksi 

 Refleksi dilakukan untuk menyamakan persepsi guru dengan peneliti, 

kemudian berdiskusi kembali tentang seberapa jauh tindakan yang sudah sesuai 

dengan rencana, bagaimana keberhasilan, hambatan-hambatan yang muncul, serta 

langkah yang harus dilakukan pada siklus selanjutnya, maka untuk siklus 

berikutnya yaitu siklus kedua dilakukan beberapa perubaha sebagai berikut: 

1) Mengingat pembelajaran menggunakan blog siswa diharapkan untuk saling 

membantu satu dengan yang lainya, yang bisa atau telah memahami materi 

membantu siswa yang belum memahami materi dan memunculkan ide-ide 

untuk bagaimana saling maju bersama. Seperti pengalaman pada siklus 

pertama siswa kurang bisa memahami, mengumpulkan dan ,mendistribusikan 

ide-ide mereka dengan apa yang mereka dapatkan dalam pembelajaran. Maka 

dari itu pada siklus kedua ini diharapkan bisa meningkatkan kemandirian 

belajar siswa. 

2) Memperbaiki materi yang ada dalam blog yang diberikan. 

3) Model mengajar guru dibuat menarik dengan tidak terfokus pada guru, namun 

siswa juga dilibatkan. 



 

2. Pelaksanaan Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi dan refleksi pada siklus I dalam penelitian ini 

sudah menunjukkan adanya peningkatan. Akan tetapi masih ada siswa yang 

masih kurang mandiri dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, perlu 

dilanjutkan siklus II. Pemberian tindakan pada siklus II ini melalui tahapan 

sebagai berikut. 

a. Perencanaan  

Pada siklus II, rancangan tindakan didasarkan pada hasil siklus I. Tindakan 

ini juga dilaksanakan dalam dua kali pertemuan yaitu tanggal 6 dan 13 Oktober. 

Pelaku tindakan adalah peneliti dan guru bahasa Jawa. Langkah-langakah 

kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Membuat blog pembelajaran yang akan digunakan berisi materi sesorah 

ditambah satu contoh video sesorah. 

2) Membuat Rencana Pembelajaran (RP) tentang materi yang akan di  ajarkan 

dengan blog pembelajaran. Rencana pembelajaran disusun oleh peneliti 

dengan pertimbangan guru yang bersangkutan. Rencana pembelajaran ini 

berguna sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

3) Menyusun dan menyiapkan lembar observasi mengenai kemandirian belajar 

siswa. Lembar ini digunakan sebagai pedoman observatory dalam 

mengobservasi kelas. 



4) Menyusun pedoman wawancara untuk guru. Pedoman wawancara ini untuk 

mempermudah peneliti untuk mengetahui respon dan pendapat guru 

terhadap pelajaran yang telah berlangsung 

5) Memepersiapkan sarana dan media pembelajran yang akan digunakan. 

b. Implementasi Tindakan 

Pada siklus II, media Blog ini berisi materi sesorah atau pidhato bahasa 

Jawa di tambah satu contoh video sesorah basa Jawa. Pembelajaran sesorah atau 

pidhato bahasa Jawa dilaksanakan dua kali pertemuan. Kegiatan yang 

dilaksanakan pada siklus dua adalah seperti dibawah ini. 

1) Pada pertemuan pertama siklus II, guru menyuruh siswa untuk belajar 

sendiri materi yang ada dalam blog

 



 

Gambar 3 : Blog Pembelajaran Siklus II 

2) Setelah semua siswa belajar materi sesorah yang ada dalam blog, guru 

memancing siswa untuk lebih aktif belajar. 

3) Pada pertemuan kedua siklus II, guru langsung meminta siswa segera 

mengerjakan soal yang telah diberikanya. Guru menyuruh siswa untuk 

membuka materi yang ada dalam blog. Selain itu, bagi siswa yang kurang 

jelas, maka guru memberi kesempatan untuk bertanya 

4) Pembelajaran sesorah pada siklus II ini juga berlangsung di laboratorium 

komputer. 

 

 



c. Pengamatan 

 Dari pengamatan pada jalannya proses pembelajaran menyatakan bahwa 

dalam siklus  kedua pembelajaran dengan blog sudah mampu meningkatkan 

kemandirian belajar siswa. Hal ini terlihat dari sikap siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang diamati dalam 

pembelajaran tersebut 

1) Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi siswa meliputi : siswa senang dan bergairah mengikuti proses 

belajar mengajar. Siswa memperhatikan dan antusias mengikuti proses belajar 

mengajar, siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar, siswa 

merespon stimulus yaitu mempelajari materi dalam blog dan mengerjakan 

soal-soalnya. Pada siklus kedua sudah sangat baik. Hal ini terlihat siswa 

antusias untuk mempelajari blog. Sudah banyak siswa yang sanagat antusias 

mengikuti pelajaran Bahasa Jawa. 

2) Inisiatif Siswa 

Inisiatif siswa dalam belajar dengan mengkomunikasikan ide atau 

pendapatnya, siswa aktif mempelajari blog dan bertanya hal-hal yang belum 

dimengerti pada guru, siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

atau memberikan tanggapan tentang materi yang telah dipelajarinya. Dalam 

hal ini siswa sudah berusaha untuk mengerjakan soal yang diberikan, selain 

itu juga bertanya pada guru jika mengalami kesulitan. Dalam siklus kedua 

sudah banyak siswa yang bertanya, hampir semua siswa  aktif mengikuti 

pembelajaran Bahasa Jawa. 



3) Kedisiplinan Siswa 

Kedisiplinan siswa dalam belajar antara lain siswa telah mempersiapkan diri 

sebelum proses belajar mengajar dimulai, siswa mau mengikuti petunjuk 

guru, siwa mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama sebelum proses 

belajar mengajar. Dari hasil pengamatan diperoleh kesimpulan semua siswa 

mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru dan 

mengikuti petunjuk guru. Ketika pembelajaran sudah banyak siswa yang 

melaksanakan semua perintah guru dan sudah tidak bersendau gurau dengan 

temanya, dalam siklus ini kedisiplinan siswa bisa tercapai maksimal. 

4) Tanggung Jawab 

Tanggung jawab siswa dalam belajarnya meliputi siswa mempelajari blog dan 

mengerjakan soal latihan yang diberikan secara baik, siswa bekerjasama pada 

saat ada tugas. Siwa mengerjakan pekerjaan rumah (PR) yang ditugaskan 

guru dalam hal ini hasil pengamatan peneliti dapa dijelaskan sebagai berikut 

yaitu siswa sudah bertanggung jawab dalam mengerjakan perintah dari guru. 

Hal ini terlihat ketika guru meminta siswa untuk mempelajari materi dalam 

blog dan mengerjakan soal yang diberikan siswa langsung melakukanya 

mempelajari blog dengan serius dan mengerjakan soal-soal yang diberikanya, 

hanya sebagian kecil siswa terlihat bersendau gurau. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan, terlihat bahwa 

setelah siklus II, sebagian besar siswa dapat mengikuti pembelajaran menggunakan media 

blog  dengan baik. Selain itu juga dapat diidentifikasikan para siswa mengalami 

peningkatan nilai prestasi seperti yang dijelaskan diberikut ini. 



1. Setelah diberi tindakan siklus II, rata-rata mengalami peningkatan, yaitu dari 

hasil siklus I rata-ratanya adalah 66  kemudian menjadi 75,12 di siklus II. 

2. Pada siklus I nilai tertinggi adalah 80 dan terendah 50. Sedangkan pada siklus 

II, nilai tertinggi adalah 86 dan terendah adalah 65. 

3. Dengan demikian pada siklus II dapat disimpulkan mengalami kenaikan 

sebesar 9,12 poin. 

Setelah dilakukan pengamatan pada siklus kedua siswa diberi angket untuk 

mengetahui tingkat persentase indikator kemandirian belajar siwa. Berikut ini 

adalah hasil angket siklus II: 

Table 3. Hasil Angket Respon Kemandirian Siswa Siklus Kedua 

No Keterangan 

 

SS S KS TS 

A. 1 Saya senang mengikuti pelajaran Bahsa Jawa 15 8 0 2 

 2 Pembelajaran menggunakan media membuat 

saya semakin suka mengikuti pelajaran 

bahasa jawa 

13 7 5 0 

 3 Motivasi guru membuat saya senang 

mengikuti pelajaran bahasa jawa 

14 6 5 0 

 4 Saya senang membaca dan memahami 

materi-materi dalam  Bahasa jawa 

12 7 6 0 

 Jumlah  44 28 16 2 

B. 1 Saya selalu belajar sungguh-sungguh untuk 

meningkatkan nilai Bahasa Jawa 

8 12 5 0 

 2 Saya selalu memperhatikan penjelasan guru 

dan berusaha untuk tidak membuat gaduh saat 

pelajaran berlangsung 

14 6 4 1 

 3 Saya akan selalu berusaha hadir untuk 

mengikuti pelajaran Bahasa Jawa dengan baik 

10 8 7 0 

 

 

 

 

 



Lanjutan Table 3. Hasil Angket Respon Kemandirian Siswa Siklus Kedua 

 

 

 4 Saat pelajaran berlangsung saya akan selalu 

berada dalam kelas, meskipun sedang di 

tinggal oleh guru 

16 4 2 3 

 Jumlah  48 30 18 4 

C. 1 Saya menyumbangkan ide atau pikiran pada 

saat pelajaran berlangsung 

12 8 2 3 

2 Jika ada materi atau keterangan yang belum 

saya pahami dalam Bahasa Jawa saya 

berusaha menanyakan kepada teman yang 

lebih pintar/ guru 

11 9 5 0 

3 Saya suka mengerjakan latihan soal yang 

diberikan guru 

16 11 3 1 

4 saya mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa di 

media lainya 

10 11 3 1 

 Jumlah  49 39 13 5 

D. 1 Penggunaan media membuat saya semakin 

memahami pelajaran bahasa jawa 

16 6 0 3 

2 Pembelajaran ini membuat saya semakin suka 

belajar, membaca dan mengerjakan soal-soal 

sendiri 

11 6 8 0 

3 Saya dapat menyelesaikan tugas Bahasa Jawa 

tanpa bantuan orang lain 

9 13 3 0 

4 Saya berani mempresentasikan latihan soal 

dengan mantap dan tanpa ragu-ragu 

10 13 2 2 

 Jumlah  48 38 13 5 

 

Persentase hasil angket respon kemandirian 

A. Motivasi  : (4 x SS) + (3 x S) + (2 x KS) + TS    X 100% 

                                        (4 x nilai SS) x Jumlah siswa  

   : (4 x 44) + (3 x 28) + (2 x 16) + 2    X 100% 

                                               (4 x 44) x 25  

 

   : 87,5%  

B. Inisiatif  : (4 x SS) + (3 x S) + (2 x KS) + TS    X 100% 

                                     (4 x nilai SS) x Jumlah siswa  

   : (4 x 48) + (3 x 30) + (2 x 18) + 4    X 100% 

                                                 (4 x 4) x 25 



   : 81,75%  

 

C. Kedisiplinan : (4 x SS) + (3 x S) + (2 x KS) + TS    X 100% 

                                     (4 x nilai SS) x Jumlah siswa  

   : (4 x 49) + (3 x 39) + (2 x 13) + 5    X 100%  

                                                 (4 x 4) x 25 

   : 86,5% 

D. Tanggung jawab  : (4 x SS) + (3 x S) + (2 x KS) + TS    X 100% 

                                       (4 x nilai SS) x Jumlah siswa  

   : (4 x 48) + (3 x 38) + (2 x 13) + 5    X 100% 

                                                    (4 x 4) x 25  

   : 82, 25%  

 Dari hasil persentase angket siklus kedua dapat ditarik kesimpulan tingkat 

kemandirian belajar siswa sudah banyak mengalami peningkatan daripada siklus 

pertama dan sebelum dilakukan penelitian tindakan. Peningkatanya suadah maksimal 

sesuai dengan target yang peneliti yaitu dalam motivasi belajar sebesar 83,5% ini 

berararti motivasi siswa belajar siswa sudah sangat baik, dalam inisiatif siswa sebesar 

81,75% ini berarti inisiatif dalam baik dan banyak mengalami peningkatan, kedisiplinan 

siswa, kedisiplinan siswa mempunyai persentase 86,5% ini termasuk dalam taraf yang 

sangat baik, dan tanggung jawab siswa mempunyai persentase 82,25% jadi kedisiplinan 

siswa sudah dalam taraf sangat baik dan mengalami banyak peningkatan. Itulah hasil 

analisis dari penelitian tindakan kelas siklus kedua. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan kemandirian belajar siswa sudah terwujud sesuai target peneliti. Pada 

siklus kedua ini sudah membaik dibanding dengan siklus pertama. Dari hasil 

perbandingan angket di atas dapat dikatakan tingkat kemandirian belajar siswa sudah 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum dilakukanya penelitian tindakan 

ini. 



D. Hasil Pelaksanaan Tindakan 

 Berdasarkan hasil angket yang diperoleh pada hasil survei pratindakan dan 

siklus I, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar siswa menggunakan media 

blog  mengalami peningkatan. Pada survei pratindakan, persentase tingkat 

kemandirian belajar siswa adalah indikator kemandirian belajar siswa yang berupa 

motivasi sebesar 39,5%, indikator kemandirian belajar siswa yang berupa 

kedisiplinan sebesar 40%, indikator kemandirian belajar siswa yang berupa 

inisiatif sebesar 47,75% dan indikator kemandirian belajar siswa yang berupa 

tanggung jawab sebesar 46,25%. Setelah diberi tindakan pada siklus I, persentase 

tingkat kemandirian belajar siswa adalah motivasi belajar sebesar 66% , dalam 

kedisiplinan siswa sebesar 60,5% ini, inisiatif siswa sebesar siswa mempunyai 

persentase 68,25%, dan tanggung jawab siswa mempunyai persentase 71,5%.  

Peningkatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 2. Peningkatan Indikator Kemandirian Belajar Siswa Setelah Siklus I 

No Aspek Persentase 

Pratindakan 

Persentase 

Siklus I 

Persentase 

Kenaikan 

1. Motivasi   39,5% 66% 26,5% 

2. Kedisiplinan     40% 60,5% 20% 

3. Inisiatif   47,75% 68,25% 20,5% 

4 Tanggung jawab 46,25% 71,5% 25% 

 

Guna memudahkan pemahaman terhadap kenaikan persentase indikator 

kemandirian belajar siswa sebelum tindakan dan setelah diberi tindakan pada Siklus I 

maka disajikan dalam bentuk diagram seperti berikut. 

 



 

Gambar 4: Kenaikan Presentase Indikator Kemandirian Belajar Siswa 

Sebelum Tindakan Dan Setelah Diberi Tindakan Pada Siklus I 

 

Berdasarkan hasil pretest dan posttest yang diperoleh selama tindakan siklus I, 

dapat disimpulkan bahwa nilai prestasi siswa mengalami peningkatan. Sebelum diadakan 

tindakan skor rata-rata pretest 58,8 setelah diberi tindakan menjadi 66,75. Hasil pretest 

dan postest siklus I selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. Hasil Pretest dan Posttest Siklus I 

No Subjek Nilai 

Pretest  Posttest siklus I 

1 S 1 78 80 

2 S 2 56 70 

3 S 3 50 60 

4 S 4 50 70 

5 S 5 50 60 

6 S 6 82 80 

7 S 7 75 70 

8 S 8 57 60 

9 S 9 52 70 

10 S 10 78 80 

11 S 11 52 60 

12 S 12 58 70 

13 S 13 53 70 

14 S 14 51 60 

15 S 15 51 60 

16 S 16 54 60 
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Lanjutan Tabel 4. Hasil Pretest dan Posttest Siklus I 

17 S 17 60 70 

18 S 18 53 60 

19 S 19 75 70 

20 S 20 50 60 

21 S 21 50 60 

22 S 22 50 60 

23 S 23 50 70 

24 S 24 65 70 

25 S 25 60 50 

 Jumlah 1460 1650 

Rata-rata 58,4 66 

 

Untuk memudahkan pemahaman peningkatan skor nilai prestasi juga disajikan 

dalam bentuk diagram. 

Gambar 5. Diagram Peningkatan Nilai Rata-rata Pra Tindakan dan Posttest Siklus I 

 

Berdasarkan refleksi siklus I, didapatkan hasil bahwa kemandirian dan prestasi 

belajar siswa masih kurang. Oleh karena itu, diputuskan untuk mengadakan tindakan 

siklus II agar peningkatan kemandirian dan prestasi belajar siswa lebih maksimal. Setelah 

siklus II dilaksanakan, peneliti  kembali memberikan angket untuk mengetahui 

kemandirian belajar siswa pada siklus II. 

Berdasarkan hasil angket yang diperoleh pada siklus II, dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian belajar siswa menggunakan media blog  mengalami peningkatan. Pada 
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siklus II diberoleh hasil peningkatan yang suadah maksimal sesuai dengan target yang 

peneliti yaitu dalam motivasi belajar sebesar 83,5%, dalam kedisiplinan siswa sebesar 

81,75%, inisiatif  siswa mempunyai persentase 86,5%  dan tanggung jawab siswa 

mempunyai persentase 82,25%. Keberhasilan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. Peningkatan Indikator Kemandirian Belajar Siswa Setelah Siklus II 

No Aspek Persentase 

Siklus I 

Persentase 

Siklus II 

Persentase 

Kenaikan 

1. Motivasi   66% 83,5% 17,5% 

2. Kedisiplinan     60,5% 81,75% 21,25% 

3. Inisiatif  68,25% 86,5% 18,25% 

4 Tanggung jawab 71,5% 82,25% 10,75% 
 

Guna memudahkan pemahaman terhadap kenaikan persentase indikator 

kemandirian belajar siswa setelah siklus I dan setelah diberi tindakan pada Siklus II maka 

disajikan dalam bentuk diagram seperti berikut. 

Gambar 6: Kenaikan Presentase Indikator Kemandirian Belajar Siswa 

Setelah Tindakan Siklus I Dan Setelah Diberi Tindakan Pada 

Siklus II 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Siklus I Siklus II

Motivasi

Kedisiplinan

inisiatif

tanggung jawab



Dari diagram diatas dapat ditarik kesimpulan tingkat kemandirian belajar siswa 

sudah banyak mengalami peningkatan daripada siklus pertama dan sebelum dilakukan 

penelitian tindakan. Peningkatanya suadah maksimal sesuai dengan target yang peneliti 

yaitu dalam motivasi belajar sebesar 83,5% ini berararti motivasi siswa belajar siswa 

sudah sangat baik, dalam inisiatif siswa sebesar 81,75% ini berarti inisiatif siswa dalam 

baik dan banyak mengalami peningkatan, kedisiplinan siswa, kedisiplinan siswa 

mempunyai persentase 86,5% ini termasuk dalam taraf yang sangat baik, dan tanggung 

jawab siswa mempunyai persentase 82,25% jadi kedisiplinan siswa sudah dalam taraf 

sangat baik dan mengalami banyak peningkatan. Itulah hasil analisis dari penelitian 

tindakan kelas siklus kedua. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan kemandirian belajar 

siswa sudah terwujud sesuai target peneliti. Pada siklus kedua ini sudah membaik 

dibanding dengan siklus pertama. Dari hasil perbandingan angket di atas dapat dikatakan 

tingkat kemandirian belajar siswa sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

sebelum dilakukanya penelitian tindakan ini. 

Dari hasil posttest siklus II, diketahui bahwa nilai prestasi siswa mengalami 

peningkatan. Pada siklus I, nilai rata-ratanya adalah 66. Setelah siklus II, nilai rata-rata 

menjadi  75,12. Sehingga dapat disimpulkan pada siklus I dengan siklus II terjadi 

peningkatan sebesar 9,12 poin. Hasil perbandingan nilai rata-rata pada siklus I dengan 

siklus II selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 6. Hasil Posttest Siklus I dan Posttest Siklus II 

No Subjek Nilai 

Posttest siklus I Posttest siklus II 

1 S 1 80 86 

2 S 2 70 73 

3 S 3 60 68 

4 S 4 70 75 

5 S 5 60 76 



Lanjutan Tabel 6. Hasil Posttest Siklus I dan Posttest Siklus II 

 

6 S 6 80 80 

7 S 7 70 76 

8 S 8 60 73 

9 S 9 70 81 

10 S 10 80 82 

11 S 11 60 77 

12 S 12 70 82 

13 S 13 70 75 

14 S 14 60 63 

15 S 15 60 75 

16 S 16 60 73 

17 S 17 70 78 

18 S 18 60 75 

19 S 19 70 76 

20 S 20 60 76 

21 S 21 60 70 

22 S 22 60 76 

23 S 23 70 65 

24 S 24 70 80 

25 S 25 50 67 

 Jumlah 1650 1878 

Rata-rata 66 75,12 

 

Untuk memudahkan pemahaman peningkatan skor nilai prestasi juga disajikan 

dalam bentuk diagram. 

Gambar 7: Diagram Peningkatan Nilai Rata-rata Posttest Siklus I dan Posttest 

Siklus II 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peningkatan nilai rata-rata 

siklus I dan siklus II juga mengalami peningkatan sebesar 9,12 poin, dengan rincian nilai 

rata-rata pada siklus I 66 dan nilai rata-rata pada siklus II adalah 75,12. 

Dari semua data di atas, berdasarkan hasil sebelum tindakan hingga setelah 

tindakan siklus II dapat disimpulkan bahwa nilai prestasi mengalami peningkatan yang. 

Tindakan yang diberikan membantu siswa dalam upaya meningkatkan kemandirian dan 

prestasi belajar siswa. Dengan demikian, penelitian tindakan ini mampu meningkatkan 

kemandirian dan prestasi belajar siswa. 

E.   Pembahasan 

Rangkaian penelitian telah dilakasanakan dalam dua siklus dengan pertemuan 

sebanyak 7 kali pertemuan dengan alokasi waktu setiap pertemuan 2 jam pelajaran. 

Berikut ini dibahas beberapa masalah yang timbul selama dan sesudah tindakan berupa 

penerapan pembelajaran dengan blog untuk meningkatkan kemandirian dan prestasi 

belajar bahasa Jawa, khususnya keterlaksanaan pembelajaran menggunakan blog, 

peningkatan kemandirian belajar siswa, dan peningkatan prestasi belajar sebagai dampak 

dari diterapkanya pembelajaran dengan blog. 

1. Proses Kemandirian Pembelajaran Bahasa Jawa Dengan Blog 

Penerapan pembelajaran Bahasa jawa menggunakan Blog secara umum 

berjalan lancar. Proses tindakan merupakan proses pelaksanaan tindakan 

pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kemandirian belajar dengan blog 

sebagai media pembelajaran. Keberhasilan proses pada penelitian ini dapat 

diketahui melalui analisis beberapa instrumen yang telah digunakan. 

Pelaksanaan pembelajaran pada setiap tindakan pada dasarnya adalah sama.  



Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap proses 

pembelajaran bahasa jawa selalu menggunakan media blog. Untuk mengetahui 

tingkat kemandirian belajar siswa sebelum tindakan,  menggunakan  

pembelajaran bahasa Jawa tanpa  media. Tindakan ini dilaksanakan pada hari 

Rabu, tanggal 18 dan 25 Agustus 2010. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

gambaran awal tentang kemandirian belajar siswa.  

Pada pelaksanaan siklus I, tindakan yang dilakukan adalah guru mulai 

mengajar materi sesorah yang menggunakan media Blog. Pada siklus I ini 

media  Blog berisi materi sesorah dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan yaitu 

tanggal, 1, 22 dan 29 September 2010. Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus 

I meliputi, (1) pada pertemuan pertama, guru dengan bantuan peneliti 

megenalkan blog sebagai media pembelajaran  pada siswa, (2) Setelah semua 

siswa membuka materi yang ada dalam blog dan  memperhatikan, guru 

meminta siswa untuk segera mengerjakan soal latihan yang telah diberikan 

kepada siswa, (3) pada pertemuan kedua siklus I, guru langsung meminta siswa 

untuk mengerjakan soal yang diberikan sambil melihat materi yang ada dalam 

blog. 

 Pada siklus pertama memang mengalami sedikit hambatan, barangkali 

karena dianggap  baru oleh sebagian besar siswa karena belum memiliki 

pengalaman menggunakan media pembelajan blog dengan cara belajar sendiri 

tanpa mendengarkan ceramah guru.hal ini terlihat pada siswa yang masih 

bicara sendiri dan buat  gaduh suasana kelas. Pertemuan pertama khusus 



menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan media pembelajaran blog dan 

langsung dilanjutkan dengan materi pelajaran yang tersedia dalam blog. 

Siklus kedua dilaksanakan dalam dua kali pertemuan yaitu tanggal 6 dan 

13 Oktober. Pada siklus kedua pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa dengan 

menggunakan blog berjalan relatif lancar. Hal ini terjadi, barangkali karena 

siswa telah memiliki pengalaman belajar dengan menggunakan blog pada 

siklus pertama. Dengan demikian, siswa tidak perlu lagi mendapat penjelasan 

tentang tata cara penggunaan blog lagi karena sudah terbiasa. Pembelajaran 

dengan menggunakan blog dalam siklus kedua ini jauh lebih baik hasilnya 

dibandingkan dengan tindakan pada siklus pertama karena siswa sudah 

mengerti arti pembelajaran menggunakan blog sehingga dalam siklus kedua ini 

proses belajar  mengajar sudah tercipta dengan baik hal ini ditunjukan dengan 

suasana kelas yang sudah bisa kondusif. 

Penggunaan media blog selama dua siklus pada pembelajaran sesorah 

atau pidhato bahasa Jawa dapat menumbuhkan semangat dan motivasi belajar 

siswa. Sebagian besar siswa menjadi lebih tenang dan berkonsentrasi belajar, 

lebih memperhatikan pelajaran, menyimak penjelasan guru, dan mengerjakan 

tugas dari guru dengan baik. Selain itu, siswa juga lebih interaktif. Hal ini 

ditunjukkan dengan keaktifan siswa, sikap yang lebih baik, serta perhatian 

yang lebih terfokus dalam mengikuti setiap rangkaian tindakan. 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas belajar siswa, 

dan perhatian siswa membaik sesudah guru mengajar menggunkan media blog 



yang dikemas dengan menarik, sehingga dapat meningkatkan kemandirian 

belajar siswa.  

Selain itu pembelajaran dengan media blog efektif karena siswa menjadi 

lebih interaktif, suasana di dalam kelas juga lebih hidup karena setelah 

menerima materi, siswa yang kurang jelas tidak malu lagi untuk bertanya. 

Siswa semakin tenang dan berkonsentrasi belajar, memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru, menyimak ketika guru menjelaskan materi, serta 

langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru.  

 

2. Hasil Peningkatan Kemandirian dan Prestasi Siswa Pembelajaran Bahasa 

Jawa dengan Blog 

Untuk menetukan seberapa besar peningkatan kemandirian belajar siswa 

setelah siswa melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran dengan blog dapat 

dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator kemandirian belajar 

yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Dengan asumsi bahwa siswa 

mendapatkan perlakuan lain yang berkaitan dengan upaya peningkatan 

kemandirian belajar siswa, maka peneliti berkeyakinan bahwa peningkatan 

tersebut merupakan dampak atau hasil dari pembelajaran dengan blog 

Kemandirian belajar siswa semakin meningkat dengan seiring berjalanya 

siklus. Pada saat belum dilakukan tindakan berupa penerapan pembelajaran 

bahasa jawa dengan blog, kemandirian belajar siswa masih rendah. Masih 

banyak siswa yang tidak berani bertanya, meskipun mereka belum memahami 

pelaaran atau penelasan yang diberikan oleh guru. Demikian juga keberanian 

untuk tampil berbicara di depan kelas juga rendah. 



Setelah melakukan serangkaian tindakan pada siklus pertama, siswa telah 

mengalami banyak kesempatan untuk melatih dan mengembangkan 

kemandirian belajar mereka, melatih kemandirian dengan tidak bergantung 

dengan guru, dapat belajar dan memahami materi pelajaran sendiri dengan 

menggunakan blog, bertanya pada guru apabila ada kesulitan (komunikasi dua 

arah), mengungkapkan gagasan secara lisan dan tulisan dengan, kemandirian 

belajar mereka kelihatan lebih bagus. Hal ini terlihat pada siklus kedua, dimana 

proses dan hasilnya jauh lebih baik dibandingkan pada pembelajaran blog pada 

siklus pertama. 

Keberhasilan penelitian ini dapat dilihat dari hasil persentase angket siklus 

pertama dapat ditarik kesimpulan tingkat kemandirian belajar siswa sudah ada 

peningkatan daripada sebelum dilakukan penelitian tindakan walaupun 

peningkatanya belum maksimal sesuai dengan target yang peneliti yaitu dalam 

motivasi belajar sebesar 66% ini berararti motivasi siswa belajar siswa sudah 

baik, dalam inisiatif siswa sebesar 60,5% ini berarti inisiatif dalam taraf cukup, 

kedisiplinan siswa, kedisiplinan siswa mempunyai persentase 68,25% ini 

termasuk dalam taraf baik, dan tanggung jawab siswa mempunyai persentase 

71,5% jadi tanggung jawab siswa sudah dalam taraf baik. Itulah hasil analisis 

dari penelitian tindakan kelas siklus pertama.  

Pada siklus kedua Peningkatanya suadah maksimal sesuai dengan target 

yang peneliti yaitu dalam motivasi belajar sebesar 83,5% ini berararti motivasi 

siswa belajar siswa sudah sangat baik, dalam inisiatif siswa sebesar 81,75% ini 

berarti inisiatif dalam baik dan banyak mengalami peningkatan, kedisiplinan 



siswa, kedisiplinan siswa mempunyai persentase 86,5% ini termasuk dalam 

taraf yang sangat baik, dan tanggung jawab siswa mempunyai persentase 

82,25% jadi kedisiplinan siswa sudah dalam taraf sangat baik dan mengalami 

banyak peningkatan. 

Blog dapat digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Jawa. 

Penggunaan media blog dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa, hal ini 

disebabkan karena penggunaan blog sebagai media pembelajaran menuntut 

siswa untuk aktif dan giat melaksanakan pembelajaran secara mandiri. 

Kemandirian belajar siswa dapat meningkatkan prestasi belajar yaitu dapat 

dilihat dari hasil nilai rata-rata pretest sebelum menggunakan media blog 

sebesar 58,4, pada siklus I  mengalami peningkatan menjadi 66, kemudian pada 

siklus II mengalami peningkatan kembali menjadi 75,12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


