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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia yang sangat diperlukan. 

Pendidikan yang dilakukan setiap manusia berlangsung seumur hidup mulai dari 

manusia itu lahir sampai meninggal dunia, pendidikan tersebut dilakukan pada 

berbagai lingkungan antara lain lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, 

ataupun lingkungan sekolah. Menurut Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan dilakukan melalui tiga jalur 

pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan 

informal.   

Pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia telah diatur dalam Undang-

Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pasal 

1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi belajar mengajar agar siswa secara aktif 

mampu mengembangkan potensi diri supaya memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai usaha 

dalam mengimplementasikan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa kurikulum 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib memuat mata pelajaran muatan 

lokal. Oleh sebab itu, pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia terdapat muatan 

lokal (mulok) yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing daerah.   
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Adanya pembelajaran muatan lokal (mulok) bertujuan untuk memberikan 

peserta didik bekal pengetahuan, keterampilan dan pembentukan karakter peserta 

didik agar memiliki wawasan yang luas tentang kondisi masyarakat sesuai dengan 

nilai-nilai atau norma yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan kebudayaan 

yang ada didaerahnya. Mata pelajaran muatan lokal (mulok) sebagai upaya untuk 

memberikan keterampilan siswa ini salah satunya yaitu mata pelajaran bahasa Jawa. 

Pelestarian bahasa daerah melalui jalur formal diharapkan agar siswa mendapatkan 

bimbingan dan pembinaan langsung dari pendidik agar lebih mudah dalam 

mempelajarinya, oleh sebab itu untuk mengatasi hal tersebut maka diadakanlah 

pelajaran muatan lokal (mulok) bahasa Jawa.   

Pembelajaran Bahasa Jawa memiliki beberapa materi yang perlu dipelajari 

oleh siswa, yaitu: unggah-ungguh basa, aksara Jawa, pacelathon, geguritan, 

pewayangan, tembang macapat, dan lain sebagainya. Menurut Azizah (2015: 19) 

pengenalan aksara Jawa cukup rumit karena setiap huruf memiliki cara pembacaan 

yang berbeda, dan untuk membentuk suatu kata maka harus menggabungkan 

beberapa aksara agar menjadi suatu kata yang memiliki arti. Pembelajaran 

mengenal dan menulis aksara Jawa memerlukan waktu yang lama dan cukup sulit 

untuk dipahami. Aksara Jawa merupakan huruf latin pada suku Jawa yang telah ada 

sejak dahulu kala dan masih tetap digunakan hingga jaman sekarang. Aksara Jawa 

terdiri dari aksara Jawa nglegena, sandhangan, pasangan, angka Jawa, aksara 

swara, aksara murda, dan aksara rekan. 

Pembelajaran mengenal dan menulis aksara Jawa yang harus dilakukan 

siswa pada setiap jenjang pendidikan berbeda. Berdasarkan PERGUB JATIM 

No.19 Tahun 2014 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal  
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Wajib di Sekolah/Madrasah keterampilan pada pembelajaran aksara Jawa yang 

harus dikuasai siswa kelas III SD meliputi mengenal semua bentuk aksara nglegena 

dan menulis kata dengan aksara nglegena sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

Secara umum permasalahan yang dialami dalam pembelajaran bahasa Jawa pada 

materi menulis aksara Jawa antara lain: setiap aksara memiliki bentuk yang hampir 

sama namun cara membaca yang berbeda sehingga membuat siswa bingung 

membedakan antar aksara, pembelajaran menulis aksara Jawa memerlukan praktik 

langsung dari siswa secara perlahan-lahan dengan bimbingan guru namun 

kenyataan dilapangan pembelajaran menulis aksara terfokus pada guru sehingga 

guru mendominasi pembelajaran, pembelajaran disampaikan secara monoton 

sehingga siswa mudah merasa bosan dan tidak tertarik terhadap pembelajaran 

(Saputra, 2013: 19).  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di kelas III SDN Sumurup  

2 Bendungan Trenggalek pada tanggal 3 Oktober 2017 pada mata pelajaran bahasa 

Jawa menunjukkan bahwa guru hanya memanfaatkan LKS sebagai sumber belajar, 

guru sangat jarang menggunakan media dalam pembelajaran bahasa Jawa karena 

pembelajaran di fokuskan pada penyampaian materi dan tanya jawab antara guru 

dengan siswa, penggunaan media yang mendukung dalam pembelajaran bahasa 

Jawa pernah dilakukan satu kali pada materi unggah-ungguh basa dengan 

menggunakan media kartu bergambar, prasarana yang terdapat di kelas berupa 

gambar poster pahlawan yang ditempel pada tembok kelas.  

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan bersama dengan wali kelas III 

di SDN Sumurup 2 Bendungan Trenggalek pada tanggal 3 Oktober 2017 

menyebutkan bahwa pada mata pelajaran bahasa Jawa materi yang paling sulit dan 
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tidak disukai oleh siswa yaitu materi aksara Jawa. Pembelajaran bahasa Jawa 

mengenal dan menulis aksara Jawa nglegena sudah pernah dilaksanakan, namun 

siswa merasa kesulitan dan banyak yang mengeluh sehingga pembelajaran menulis 

aksara Jawa ditinggal dan dilanjutkan pada materi selanjutnya. Hal ini karena porsi 

waktu untuk pembelajaran bahasa Jawa yang terbatas seminggu 1x pertemuan 

dengan 2 jam pelajaran, serta materi bahasa Jawa yang banyak dan penguasaan 

kompetensi yang memerlukan proses cukup lama. Pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru berfokus pada penyampaian materi dan siswa hanya memperhatikan 

maupun melakukan tanya jawab bersama guru, dalam proses pembelajaran sangat 

jarang menggunakan media pembelajaran yang mendukung.   

Informasi yang didapatkan setelah melakukan wawancara dengan siswa 

kelas III di SDN Sumurup 2 Bendungan Trenggalek mereka menjelaskan bahwa 

mengetahui bagaimana bentuk aksara Jawa, tetapi tidak mengetahui cara membaca 

dan membedakan bentuk aksara Jawa satu sama lain. Beberapa siswa hafal dengan 

penyebutan hanacaraka, namun untuk bentuk aksara dan cara penulisannya siswa 

kesulitan sehingga siswa menjadi malas untuk belajar aksara Jawa. Hasil 

wawancara bersama siswa menunjukkan bahwa siswa tidak mengenal aksara Jawa 

dan tidak menyukai aksara Jawa karena sulit membedakan antar huruf aksara Jawa 

yang hampir sama dan cara penulisannya yang rumit.  

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang telah dilakukan 

bersama guru kelas serta beberapa siswa kelas III SDN Sumurup 2 Bendungan 

Trenggalek diperoleh data sebagai analisis kebutuhan untuk mengetahui 

permasalahan dan kebutuhan dalam pembelajaran bahasa Jawa di kelas III SDN 

Sumurup 2 Bendungan Trenggalek. Permasalahan dalam pembelajaran bahasa 
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Jawa ini antara lain kurangnya jam pelajaran muatan lokal (mulok) bahasa Jawa 

yang tidak sebanding dengan jumlah kompetensi yang harus dikuasai siswa, 

penggunaan media pembelajaran yang sangat jarang, dan materi aksara Jawa 

merupakan salah satu materi yang paling sulit untuk dipelajari dalam mata pelajaran 

bahasa Jawa. Oleh sebab itu, diperlukanlah suatu media pembelajaran sebagai alat 

bantu menyampaikan materi pada pembelajaran bahasa Jawa siswa kelas III, supaya 

materi dapat tersampaikan dengan mudah kepada siswa sehingga kompetensi yang 

diharapkan dapat tercapai.   

Berbagai jenis media dapat digunakan dalam pembelajaran, namun jenis 

media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas III SDN Sumurup 

2 Bendungan Trenggalek adalah media pembelajaran berbasis visual, karena 

dengan media pembelajaran berbasis visual siswa dapat berinteraksi langsung 

dengan media tersebut sehingga memperoleh pengalaman yang lebih nyata, materi 

yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa dengan mudah dan cepat. Salah satu 

media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut 

yaitu menggunakan media Galissawa. Media Galissawa merupakan sebuah media  

berbasis visual berbentuk papan yang terdapat tulisan aksara Jawa diikuti dengan 

pola penulisannya, selain itu juga terdapat kartu penulisan aksara Jawa sebagai 

wadah siswa untuk latihan menulis aksara Jawa nglegena.   

Pengembangan media Galissawa diharapkan dapat mengatasi kesulitan 

dalam mengenal dan menulis aksara Jawa siswa kelas III SDN Sumurup 2 

Bendungan Trenggalek serta dapat mengatasi permasalahan keterbatasan media 

dan inovasi pembelajaran yang biasa dilakukan. Media Galissawa ini terinspirasi 

dari metode pembelajaran menulis permulaan dengan mengikuti pola penulisan 
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huruf, biasa digunakan dengan metode menjiplak pola penulisan huruf, namun 

dalam media ini pola penulisan huruf terdapat pada papan aksara Jawa, sehingga 

siswa memperhatikan penjelasan guru cara penulisannya. Media galissawa ini 

sesuai digunakan untuk kelas III SD karena materi aksara Jawa pertama kali 

dikenalkan di kelas III SD, apabila dari awal pengenalan dan cara penulisan huruf 

aksara Jawa dengan tepat diiringi latihan secara bertahap dan terus-menerus akan 

membentuk keterampilan menulis aksara Jawa siswa yang baik dan benar untuk 

tahap pendidikan selanjutnya, sehingga dapat menghindari kesalahan penerapan 

konsep penulisan  aksara Jawa.   

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, penelitian dengan judul 

“Pengembangan Media Galissawa pada Pembelajaran Menulis Aksara Jawa untuk  

Siswa Kelas III SDN Sumurup 2 Bendungan Trenggalek” baru dan penting untuk 

dilaksanakan. Pengembangan media ini diharapkan dapat memecahkan 

permasalahan siswa dalam mengenal dan belajar  menulis aksara Jawa, serta dapat 

memberi manfaat untuk guru maupun sekolah.  

  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana pengembangan media Galissawa pada pembelajaran menulis aksara 

Jawa untuk siswa kelas III SD ?   

2. Bagaimana kevalidan, keefektifan, dan kemenarikan pengembangan media 

Galissawa pada pembelajaran menulis aksara Jawa untuk siswa kelas III SD ? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dan pengembangan ini ialah:  

1. Untuk mengembangkan media Galissawa pada pembelajaran menulis Aksara 

Jawa untuk siswa kelas III SD.  

2. Untuk mengetahui kevalidan, keefektifan, dan kemenarikan pengembangan 

media Galissawa pada pembelajaran menulis Aksara Jawa untuk siswa kelas III 

SD.  

  

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Media Galissawa dalam pembelajaran menulis aksara Jawa dalam penelitian 

ini memiliki spesifikasi sebagai berikut:  

1. Konstruk (Tampilan media pembelajaran Galissawa)  

a. Media Galissawa berbentuk media visual dengan ukuran 60 cm x 70 cm, 

dengan tebal papan 2 cm    

b. Huruf aksara Jawa berukuran 10 cm, sedangkan tulisan latinnya berukuran 

font 20  

c. Media Galissawa di desain dengan bentuk dua dimensi  

d. Media Galissawa dibuat dari bahan kayu jati yang dibentuk menjadi papan 

yang dilipat menjadi dua, tulisan nama media pada bagian luar dibuat dengan 

cara mengukir pada papan media, sedangkan tulisan aksara Jawa dan pola 

penulisannya dibuat dengan cara ditulis pada kertas sticker.     

e. Media ini  berwarna :  

1) Papan berwarna coklat yang berasal dari warna plitur pada kayu. Warna 

coklat ini memiliki arti stabilitas, percaya diri, ketenangan, dan kejujuran. 
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2) Tulisan aksara Jawa nglegena berwarna hitam yang berarti disiplin dan 

bekerja keras, sedangkan tulisan latin dari aksara Jawa berwarna kuning 

yang memiliki arti keceriaan,bahagia, dan semangat.  

3) Kartu sebagai wadah siswa untuk latihan menulis aksara Jawa berwarna 

biru muda, hijau, kuning, dan merah, satu kartu terdiri dari satu warna 

dengan desain yang berbeda-beda.  

2. Konten (Isi media pembelajaran Galissawa)  

a. Media Galissawa digunakan untuk kelas III sebagai pengenalan awal materi 

aksara Jawa untuk SD  

b. Media Galissawa disusun dengan memperhatikan kompetensi dasar kelas III 

dalam mata pelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa yang tercantum  

sebagai mata pelajaran muatan lokal (mulok) yaitu:  

3.7 Mengenal dan memahami semua bentuk aksara nglegena/ aksara 

ghâjang  

4.7 Menulis kata dengan aksara nglegena/ aksara ghâjang sesuai dengan 

kaidah    

c. Bagian-bagian dalam Galissawa meliputi:  

1) Tulisan 20 huruf aksara Jawa nglegena  

2) Pola penulisan aksara Jawa nglegena  

3) Nama latin dari huruf aksara Jawa  

4) Kartu yang berisi latihan penulisan aksara Jawa nglegena  
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

Pengembangan media Galissawa dilakukan sebagai upaya penunjang 

ketercapaian tujuan pembelajaran menulis aksara Jawa pada siswa kelas III SD.  

Adapun pentingnya pengembangan media Galissawa ini adalah sebagai berikut:  

1. Secara teoritis 

a. Dengan menggunakan media Galisssawa pada pembelajaran menulis aksara 

Jawa untuk siswa kelas III SD diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan 

dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

b. Menambah wawasan baru dalam pengembangan media pada pembelajaran 

menulis aksara Jawa dengan menggunakan media Galissawa.   

2. Secara praktis 

a. Bagi siswa  

Pengembangan media Galissawa diharapkan dapat memberi kemudahan untuk 

siswa dalam memahami bentuk-bentuk aksara Jawa beserta cara penulisannya, 

sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan kesan menyenangkan 

bagi siswa serta tidak menimbulkan kebingungan bagi siswa dalam memahami 

materi aksara Jawa.  

b. Bagi guru dan pihak sekolah 

Pengembangan media Galissawa diharapkan dapat membantu guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran terutama menyampaikan materi aksara Jawa 

kepada siswa kelas III sebagai permulaan pengenalan huruf aksara Jawa nglegena 

pada ranah pendidikan SD, dapat lebih memotivasi guru maupun pihak sekolah 

untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan benda-benda yang dapat menjadi media 
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penyampaian materi dalam proses pembelajaran, serta membantu guru untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.  

c. Bagi peneliti  

Pengembangan media Galissawa ini membantu peneliti untuk menambah wawasan 

dalam mengajar, menambah keterampilan dan kekreativitas, serta menambah 

pengalaman melalui interaksi langsung dengan guru serta siswa dalam proses 

pembelajaran.  

 

F. Asumsi Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

Asumsi yang terdapat pada penelitian dan pengembangan media Galissawa ini, 

yaitu sebagai berikut:  

1. Siswa kelas III sudah bisa membaca dan menulis  

2. Siswa kelas III sudah mengenal aksara Jawa  

3. Siswa kelas III sudah bisa penyebutan ha na ca ra ka  

Media Galissawa di desain dengan bentuk dua dimensi dapat memberikan 

visualisasi materi yang menarik. Adapun keterbatasan dalam penelitian dan 

pengembangan ini yaitu sebagai berikut:  

1. Materi pembelajaran aksara Jawa dalam media Galissawa ini adalah mengenal 

dan memahami bentuk-bentuk aksara nglegena. Hanya sampai pada aksara 

nglegena karena pada kelas III masih dalam proses pengenalan aksara Jawa 

untuk pertama kalinya dalam jenjang pendidikan SD dengan kompetensi inti dan 

kompetensi dasar sebagai berikut:  
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Tabel 1.1 KI dan KD Mulok Bahasa Jawa Kelas III di Jawa Timur   
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan  cara 

mengamati dan mencoba (mendengar, melihat, 

membaca) serta menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu secara kritis tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain.   

3.7 mengenal dan memahami semua bentuk 

aksara nglegena/aksara ghajang. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual  dalam bahasa 

yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya 

yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan 

yang mencerminkan  perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 

 

4.7 menulis kata dengan aksara 

nglegena/aksara ghajang sesuai 

dengan kaidah. 

 

 

2. Media Galissawa dirancang untuk siswa kelas III  SD.  

3. Ruang lingkup materi pada penggunaan media pembelajaran Galissawa yaitu 

materi aksara Jawa.  

  

G. Definisi Operasional   

Sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman makna dalam penelitian ini, 

adapun definisi operasional yaitu sebagai berikut:  

1. Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat digunakan untuk 

memberi stimulus terhadap pikiran, perhatian, perasaan dan keterampilan dalam 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan pada proses belajar mengajar 

sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai.   

2. Media Galissawa merupakan singkatan dari Garis Tulis Aksara Jawa. Media ini 

memuat bentuk-bentuk aksara Jawa nglegena yang digunakan dengan cara 

menirukan tulisan aksara Jawa dengan memperhatikan pola penulisan yang 

terdapat pada aksara Jawa dipapan.  
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3. Aksara Jawa nglegena adalah huruf Jawa pokok yang berjumlah 20 huruf dan 

belum mendapatkan tambahan sandhangan (huruf vokal a, i, u, e,o) tetapi sudah 

bisa dibaca dengan konsonan “a”.  

4. Pembelajaran menulis aksara Jawa merupakan suatu proses pembelajaran  yang 

mengajarkan dan melatih keterampilan siswa dalam menulis aksara Jawa  

nglegena.   

  

 




