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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar  

1. Pengertian Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar  

Pembelajaran bahasa Jawa merupakan salah satu pembelajaran muatan 

lokal yang ada di Sekolah Dasar. Menurut surat keputusan Gubernur Jawa Timur 

Nomor: 188/188/KTSP /013/2005, tanggal 11 Juli 2005 (dalam Arafik 2013: 29), 

menyatakan bahwa Kurikulum Mata Pelajaran bahasa Jawa untuk jenjang 

SD/SDLB/MI baik Negeri dan Swasta Propinsi Jawa Timur wajib diajarkan mulai 

Tahun Pelajaran 2005/2006. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 19 

tahun 2014  pembelajaran bahasa Jawa menggunakan kurikulum terintegrasi 

tematik yang disesuaikan dengan kurikulum nasional. Pembelajaran diberikan 

mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6.  

Menurut Arafik (2013: 29) mata pelajaran bahasa Jawa adalah program 

pembelajaran bahasa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

bahasa Jawa serta sikap positif terhadap bahasa Jawa itu sendiri. Sedangkan 

menurut Suharti (2006: 151) pembelajaran bahasa Jawa selain mengajarkan 

bahasa dan sastra Jawa juga perlu diarahkan untuk terjadinya transfer nilai-nilai 

budaya didalamnya.   

Berdasarkan pengertian pembelajaran bahasa Jawa yang dijabarkan diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Jawa adalah mata pelajaran 

wajib di sekolah dasar yang mempelajari tentang bahasa, sastra serta nilai-nilai 

budaya jawa. 
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2. Tujuan Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar  

Tujuan pembelajaran bahasa Jawa di lingkup Sekolah Dasar secara lebih 

terperinci dapat dilihat dalam kurikulum muatan lokal mata pelajaran bahasa Jawa 

yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur tahun 2005 (dalam 

Arafik 2013: 33), yaitu:   

1) Siswa menghargai dan membanggakan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah 

dan berkewajiban mengembangkan serta melestarikannya; 2) Siswa memahami 

bahasa Jawa dari segi bentuk, makna dan fungsi serta menggunakannya dengan 

tepat untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan misalnya: di 

sekolah, di rumah, di masyarakat dengan baik dan benar; 3) Siswa memiliki 

kemampuan menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar untuk 

meningkatkan keterampilan, kemampuan intelektual (berfikir kreatif, 

menggunakan akal sehat, menerapkan kemampuan yang berguna, menggeluti 

konsep abstrak, dan memecahkan masalah), kematangan emosional dan sosial; 

4) Siswa dapat bersikap lebih positif dalam tata kehidupan sehari-hari dalam 

lingkungannya.  

 

B. Hasil Belajar 

Hasil belajar sangat erat kaitanya dengan proses belajar. Suprijono (dalam 

Thobroni dan Arif, 2013: 22) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan kerampilan Dimyati dan 

Mudjiono (2009: 3) mengartikan “hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar dapat dikatakan sebagai 

berakhirnya atau puncak dari proses yang telah dialami oleh pelaku belajar 

(siswa).  

Sedangkan Thobroni dan Arif (2013: 22) menjelaskan bahwa “hasil belajar 

adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek 

potensi kemanusiaan saja. Bloom (dalam Thobroni dan Arif, 2013: 22) 

menjabarkan secara lebih kompleks mengenai hasil belajar yang mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
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1. Domain kognitif mencakup: a. Konwledge (pengetahuan, ingantan); b. 

Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh); c. Application 

(menerapkan); c. Analysis (menguraikan, menentukan hubungan); d. Synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru); e. Evaluating 

(menilai) 

2. Domain afektif mencakup: a. Receiving (sikap menerima); b. Responding 

(memberikan respons); c. Valuing (menilai); d. Organization (organisasi); e. 

Characterization (karakteristik) 

3. Domain psikomotorik mencakup: a. Initiatory; b. Pre-routine; c. 

Rountinized; d. Ketrampilan produktif, model, fisik, sosial, menejerial, dan 

intelektual. 

 

Berdasarkan pengertian hasil belajar yang telah dijabarkan oleh para ahli 

di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah pencapaian tujuan dari 

serangkaian kegiatan belajar yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

 

C. Pengertian Paragraf 

Paragraf merupakan satuan buah pikiran yang terbentuk dari kalimat-

kalimat dan tersusun menjadi sebuah alenia, memiliki susuna yang teratur dan 

saling berhubungan.  Menurut Wiyanto (2004: 15) paragraf adalah sekelompok 

kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pikiran 

untuk mendukung buah pikiran yang lebih besar, yaitu buah pikiran yang 

diungkapkan dalam sebuat tulisan. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya terdiri 

dari  paragraf narasi, paragraf argumentasi, paragraf eksposisi, paragraf persuasi 

dan paragraf deskripsi. Salah satu jenis paragraf yang dipelajari dalam 

pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar kelas 5 adalah paragraf deskripsi.      

1. Pengertian Paragraf Deskripsi 

Paragraf deskripsi adalah paparan tentang persepsi yang ditangkap oleh 

pancaindra menurut Sujanto (dalam Rhani, 2011: 29). Kita melihat, mendengar, 

dan merasa melalui alat-alat sensori kita, dan dengan kata-kata kita mencoba 
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melukiskan apa yang kita tangkap dengan pancaindera itu agar dapat dihayati oleh 

orang lain.  

Paragraf deskripsi adalah paragraf yang bertujuan memberikan 

kesan/impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan 

semacamnya yang ingin disampaikan penulis (Wiyanto, 2004: 64). Karakteristik 

paragraf deskripsi menurut Rhani (2011: 30) meliputi, (1) sifat dan semua 

perincian wujud dapat ditemukan pada objek dalam pargraf, (2) rincian tulisan 

ditulis secara runtut, (3) pendeskripsian dimulai dari objek yang besar (secara 

keseluruhan), (4) semua diuraikan dengan pilihan kata yang mengesankan.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa paragraf deskripsi adalah 

paragraf yang menggambarkan sesuatu yang jelas dan terperinci yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya sehingga 

pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca atau merasakan hal 

yang dideskripsikan.  

2. Ciri-ciri Paragraf Deskripsi 

Terdapat ciri-ciri paragraf diskripsi menurut Brian (dalam Rhani 2011: 30) 

sebagai berikut:  

1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu; 2. Penggambaran tersebut 

dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan indera; 3. Membuat pembaca atau 

pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri; 4. Pola pengembangan 

spasial yaitu pola pengembangan paragraf yang didasarkan ruang dan waktu; 5. 

Pola pengembangan sudut pandang atau objektif adalah pola pengembangan 

paragraf yang didasarkan tempat dan posisi seorang penulis dalam melihat 

sesuatu.  

 

Sedangkan menurut Rhani (2011: 31) ciri-ciri paragraf deskripsi adalah 

sebuah paragraf detail atau rincian spesifik, mengandung kata-kata deskriptif, 

kosa kata yang bervariasi, ekspresi atau ungkapan perbandingan, dan pencitraan. 

Berdasarkan  pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri paragraf 
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deskripsi adalah sebuah paragraf yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu 

dengan detail yang mengandung kata-kata deskriptif dengan melibatkan panca 

indera.  

 

D. Model Pembelajaran TPS 

1. Pengertian Model Pembelajaran TPS 

Model pembelajaran adalah langkah-langkah dalam proses pembelajaran. 

Menurut Suprihatiningrum (2013: 158) model pembelajaran adalah langkah-

langkah yang ditempuh guru selama pembelajaran dalam menyampaikan suatu 

materi pembelajaran. TPS merupakan salah satu dari sekian banyak model 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Model 

pembelajaran TPS ini merupakan tipe dari pembelajaran kooperatif. Menurut 

Soetjipto (2010: 74) TPS adalah:  

Sebuah model pembelajaran kooperatif yang dapat mempromosikan dan 

mendukung pemikiran tingkat tinggi, dimana guru meminta para siswa untuk 

berpikir tentang topik yang spesifik, berpasangan dengan siswa lain untuk 

mendiskusikan pemikiran mereka sendiri, dan kemudian berbagi ide dengan 

kelompok. TPS merupakan model yang dikembangkan oleh Frank Lyman (1981) 

dan teman-temannya di Maryland.   

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

TPS adalah langkah-langkah pembelajaran yang menuntut siswa untuk berfikir 

secara individu kemudian  siswa berpasangan membuat sebuah kelompok untuk 

saling bertukar pikiran dan selanjutnya membagikan pemikiran dengan seluruh 

anggota kelas. 

2. Manfaat Model Pembelajaran TPS 

Manfaat model pembelajaran TPS bagi siswa adalah dapat membantu 

siswa untuk meningkatkan keterampilan komunikatif mereka dengan cara 
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berdiskusi dengan teman sekelas. Selain itu, mereka dapat berbagi pengetahuan 

satu sama lain. Hal tersebut membuat aspek afektif mereka meningkat. Kagan 

(dalam Sugiarto dkk 2014) menyebutkan beberapa manfaat model TPS yaitu:  

1. Ketika siswa pada tahap berfikir, kualitas respon mereka meningkat; 2. Siswa 

secara aktif terlibat dalam proses berfikir; 3. Ketika berdiskusi dengan pasangan, 

siswa lebih fokus dalam berfikir; 4. Siswa lebih berfikir kritis karena didalam 

pembelajaran siswa memliki kesempatan untuk mendiskusikan dan merefleksi 

topic; 5. Siswa merasa lebih mudah dan nyaman dalam berdiskusi karenadengan 

teman sekelas bukan dengan kelompok besar  

 

3. Tahapan Model Pembelajaran TPS 

Tahapan  model pembelajaran TPS menurut Soetjipto (2010: 75) sebagai 

berikut:  

1. Pikirkan (Think), guru mendorong siswa berpikir dengan pertanyaan atau 

observasi. Dalam langkah “berpikir” mungkin mengharuskan siswa untuk diam 

selama beberapa saat dan merenungkan pikiran mereka mengenai pertanyaan; 2. 

Pasangkan (Pair), siswa berpasangan dan membicarakab tentang jawaban 

mereka masing-masing. Mereka membnadingkan catatan tertulis dan 

mengidentifikasi jawaban yang menurut mereka terbaik dan paling meyakinkan; 

3. Berbagi (Share), setelah siswa berbicara dengan pasangan untuk beberapa 

saat, guru kemudian meminta pasangan untuk berbagi pemikiran mereka dengan 

seluruh anggota kelas.  

Dalam penelitian ini digunakan tahapan model pembelajaran TPS seperti 

yang dijelaskan di atas. Pada tahap pertama  pada penelitian ini menggunakan 

strategi pembelajaran yang membantu siswa dalam proses berpikir atau Think. 

Strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran DRTA. 

 

E. Strategi Pembelajaran DRTA 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran DRTA 

Strategi merupakan cara atau usaha dalam memperoleh atau mencapai 

tujuan. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran untuk 

mencapai tujuan adalah strategi DRTA. Strategi menurut Stauffer (dalam Rahim, 

2009: 47) merupakan “Suatu strategi yang memfokuskan keterlibatan siswa dalam 
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memprediksi dan membuktikan prediksinya ketika mereka membaca. Guru bisa 

memotivasi usaha dan konsentrasi siswa dengan melibatkan mereka secara 

intelektual serta mendorong mereka merumuskan pertanyaan dan hipotesis, 

memproses informasi, dan mengevaluasi sementara”. Strategi ini memfokuskan 

keterlibatan siswa dengan teks, karena siswa memprediksi dan membuktikannya 

ketika mereka membaca. 

2. Langkah-langkah Strategi Pembelajaran DRTA  

Langkah–langkah strategi DRTA menurut Rahim (2009: 48-51) sebagai 

berikut: 

1) Membuat prediksi berdasarkan petunjuk judul, pada tahap ini guru 

menuliskan judul teks bacaan yang akan dibaca oleh siswa di papan tulis dan 

menyuruh siswa memprediksi isi teks bacaan berdasarkan judul tersebut ; 2) 

Membuat prediksi berdasarkan petunjuk gambar, langkah yang dilaksanakan 

guru pada tahap ini adalah memajang gambar dan teks bacaan yang akan dibaca 

oleh siswa dan guru menyuruh siswa memprediksi apa kira-kira isi dari teks 

bacaan yang akan dibacanya nanti; 3) Membaca bahan bacaan atau teks, pada 

tahap ini guru menyuruh siswa membaca teks bacaan yang dibagikan guru; 4) 

Menilai prediksi dan menyesuaikan prediksi, pada tahap ini guru melakukan 

penilaian terhadap hasil prediksi siswa dengan cara mengajukan pertanyaan 

mengenai siapa yang prediksinya tadi sama dengan isi teks yang baru dibaca; 5) 

Membuat ringkasan sesuai dengan versinya masing-masing 

 

Dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah strategi DRTA seperti 

yang telah dijelaskan.  

3. Kelebihan dan Kekurangan Strategi  Pembelajaran DRTA 

Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran 

sangat berperan terhadap ketercapaian hasil belajar siswa. Jadi, pemilihan dan 

penentuan strategi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan materi yang akan 

diajarkan. Strategi pembelajaran yang pernah diterapkan tersebut salama ini 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan juga dimiliki 

strategi DRTA.  
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Kelebihan strategi DRTA menurut I’anatut Tolibin (2014: 41- 42) yaitu:  

1. Strategi DRTA ini berisi banyak jenis-jenis strategi membaca sehingga guru 

dapat menggunakan dan dapat memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta 

didik; 2. Strategi DRTA merupakan suatu aktivitas pemahaman yang 

meramalkan cerita hingga dapat membantu siswa untuk memperoleh gambaran 

keseluruhan dari suatu materi yang sudah dibacanya; 3. Strategi DRTA dapat 

menarik minat siswa untuk belajar, karena dalam strategi DRTA menggunakan 

berbagai metode yang tidak hanya melayani siswa secara audi-visual, tetapi juga 

kinestetik; 4. Strategi DRTA menunjukkan cara belajar bermakna bagi siswa, 

sebab belajar bukan hanya untuk belajar akan tetapi mempersiapkan untuk hidup 

selanjutnya; 5. Strategi DRTA dapat digunakan dalam beberapa mata pelajaran 

baik isi maupun prosedur mengajar 

 

Selain memiliki banyak kelebihan, strategi DRTA juga memiliki 

kelemahan yaitu : 

1. Strategi DRTA seringkali menyita banyak waktu jika pengelolaan kelas tidak 

efisien. 

2. Strategi DRTA mengharuskan menyediakan buku bacaan dan seringkali di luar 

kemampuan sekolah dan siswa 

 

F. Sintak Pembelajaran Metode TPS dan Strategi DRTA   

Sintak pembelajaran Metode TPS dan strategi DRTA dalam penelitian ini 

yaitu : 

No Sintak Pembelajaran TPS DRTA 

1. Guru menuliskan judul bacaan di 

papan tulis 
√ √ 

2. Guru meminta siswa untuk 

memprediksi bacan melalui judul 

yang telah diberikan 

 √ 

3. Guru memberikan gambar yang 

sesuai dengan judul  

 
√ 

4. Guru meminta siswa untuk 

memprediksi bacaan melalui 

gambar yang telah diberikan 

 

√ 

5. Guru meminta siswa berpasangan 

dengan teman sebangku 
√  

6. Guru meminta siswa membaca teks 

bacaan yang telah dibagikan secara 

berpasangan 

√ √ 

7. Guru menanyakan kepada siswa isi 

bacaan yang telah dibaca 
 √ 

8. Guru meminta beberapa siswa √ √ 
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No Sintak Pembelajaran TPS DRTA 

membacakan hasil prediksi yang 

sesuai dengan isi bacaan  

9. Guru meminta siswa membuat 

ringkasan  
 √ 

Tabel 2.1 Sintak Pembelajaran Model TPS dan Strategi DRTA 

 

G. Penelitian  yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Diah Windi Widyawati 

(2014) dengan judul penelitian Peningkatan Kemampuan Memahami Isi Bacaan 

Melalui Strategi DRTA pada Siswa Kelas III SDN Moyoketen 2 Kecamatan 

Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Pendekatan dalam penelitian ini yang 

dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian, penelitian tindakan 

kelas (PTK). Penelitian ini dilakukan melalui 2 siklus.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada tahap pra 

tindakan adalah 67,06 dengan presentasi ketuntsan klasikal sebesar 47,06%. Hal 

ini menunjukkan bahwa pembelajaran pada tahap pra tindakan memperoleh 

kualifikasi nilai sangat kurang. Pelaksanaan pembelajaran melalui strategi DRTA 

dilaksanakan melalui 2 siklus. Pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh adalah 

86,47 dengan presentasi ketuntasan klasikal sebesar 64,71%, presentasi tersebut 

termasuk kualifikasi cukup. Pada siklus II nilai rata-rata yang diperoleh sudah 

meningkat dibandingkan pada siklus I yaitu 92,82 dengan jumlah presentasi 

ketuntasan klasikal sebesar 88,24%. Kemampuan memahami isi bacaan siswa 

kelas 3 mengalami peningkatan pada tiap siklus meskipun terdapat 2 siswa yang 

belum mencapai ketuntasan individu tapi sudah mencapai ketuntasan klasikal 

pada siklus II. 

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Diah. Persamaan terletak pada penggunaan strategi DRTA. 
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Sedangkan perbedaan terletak pada tujuan penelitian yang ditingkatkan, mata 

pelajaran dan model pembelajaran yang digunakan. Pada penelitian ini 

meningkatkan hasil belajar, diterapkan pada mata pelajaran Bahasa Jawa dan 

menggunakan model pembelajaran TPS. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Diah meningkatkan pemahaman membaca, diterapkan pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia,  dan tidak menggunakan model pembelajaran TPS.   

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Toto Djetul (2014) 

dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Pkn Melalui Model TPS Pada Siswa 

Kelas 5 SDN Pakunden 02 Kota Blitar. Pendekatan dalam penelitian ini yang 

dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan jenis  penelitian 

tindakan kelas (dalam penulisan selanjutnya akan disingkat PTK).   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

Think Pair Share pada pembelajaran PKn di kelas V sudah sangat baik hal ini 

didukung dengan meningkatnya hasil belajar siswa pada kegiatan TPS. Hasil 

belajar siswa meliputi aspek aktivitas belajar siswa dan nilai akhir siswa. 

Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran TPS dan nilai akhir yang berasal dari gabungan nilai individu dan 

kelompok. Hasil belajar dimulai dari pra tindakan sampai dengan tindakan 

penelitian pada siklus I dan siklus II.  

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Toto. Persamaan terletak pada penggunaan model pembelajaran 

TPS dan tujuan penelitian yang ditingkatkan yaitu hasil belajar. Sedangkan 

perbedaan terletak pada penggunaan strategi pembelajaran dan mata pelajaran. 
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Pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran DRTA dan pada mata 

pelajaran Bahasa Jawa.  

 

H. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

Masalah 

Hasil belajar siswa kelas 5 SDN 

Jatimulyo 1 Kota Malang pada 

mata pelajaran bahasa Jawa masih 

rendah.  

Penyebab 

1. Lingkungan kelas yang kurang 

kondusif. 

2. Minat belajar siswa masih 

rendah, dilihat dari keaktifan 

siswa dalam pembelajaran . 

 

Solusi 

Perlu menggunakan model 

pembelajaran baru yang lebih inovatif 

dan kreatif serta menyenangkan yaitu 

dengan menggunakan model TPS dan 

strategi DRTA untuk menarik minat 

belajar siswa sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar  

 

Metode Penelitian  

1. Metode peneliatian kualitatf 

2. Jenis penelitian tindakan kelas 

(PTK) 

3. Subjek penelitian siswa kelas 5 

SDN Jatimulyo 1 Kota Malang 

4. Lokasi SDN Jatimulyo 1 Kota 

Malang 

 

Judul Penelitian 

Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Jawa  Melalui Penerapan Model Think Pair 

Share (TPS) dan Strategi Direct Reading Thinking Activity (DRTA) Kelas 5 

SDN Jatimulyo 1 Kota Malang  

Kondisi Lapangan 

1. Nilai siswa pada mata pelajaran 

bahasa Jawa kelas 5 SDN 

Jatimulyo 1 Kota Malang 50% 

diatas KKM dan 50% dibawah 

KKM 

2. Metode pembelajaran yang 

digunakan konvensional 

(ceramah) 

Kondisi Ideal  

1. Nilai KKM  bahasa Jawa yaitu 65 

2. Penggunaan kurikulum 2013 

dengan pendekatan Scientific 


