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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Bahasa Jawa merupakan  salah satu  mata pelajaran muatan lokal yang ada 

dalam jenjang pendidikan formal mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sampai Sekolah Menengah Atas. Bahasa Jawa digunakan oleh 

sebagian besar siswa untuk berkomunikasi sehari-hari dengan orang-orang 

yang ada di lingkungan sekitar siswa. Banyak terdapat keterkaitan erat antara 

kehidupan sehari-hari peserta didik dengan Bahasa Jawa.  Maka sebab itu, 

mata pelajaran Bahasa Jawa khusunya di jenjang sekolah dasar diharapkan 

dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. 

 Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 

menetapkan Mata pelajaran  Bahasa Daerah sebagai   muatan lokal  wajib  di 

sekolah/madrasah. Peraturan Gubernur Jawa Timur ini memaut tentang 

pengaturan pelaksanaan pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib 

yaitu Bahasa Jawa. Didalam peraturan Gubernur Muatan Lokal Wajib Bahasa 

Jawa disebutkan bahwa Pembelajaran Bahasa Jawa diberikan minimal 2 jam 

palajaran tiap minggunya. Pelaksanaan pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah 

juga diwajibkan ada pada tingkat SD/MI/SDLB (Kelas I-VI), 

SMP/MTS/SMPLB (Kelas VII-IX) dan tingkat  SMA/MA/SMALB, SMK 

(Kelas X-XII) 

 Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi seorang pendidik untuk 

berinovasi menciptakan suasana pembelajarana yang tidak membebani peserta 

didik dalam mempelajari mata pelajaran Bahasa Jawa yang digunakan sebagai  
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bahasa sehari-hari dilingkungan sekitar siswa. Seorang pendidik harus dapat 

melaksanakan peranannya dalam membimbing peserta didik agar dapat belajar 

secara maksimal dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, setidaknya 

ada empat peran yang harus dikuasai oleh pendidik. 

 Tarigan (2011: 16) berpendapat urutan perkembangan pemerolehan bahasa 

anak di bagi atas tiga bagian penting: 1) perkembangan pra sekolah, 2) 

perkembangan ujaran kombinatori, ujaran kombinatori merupakan kombinasi 

kaimat yang diungkan melalui lisan 3) perkembangan masa sekolah. 

Keterampilan berbahasa bersifat integratif artinya empat ketrampilan berbahasa 

saling terhubung atau berkaitan, empat keterampilan tersebut adalah 

keterampian menyimak, berbicara, membaca menulis (Yossy et al, 2016 1).  

Menurut Devita (2016: 30) membaca merupakan aspek keterampilan berbahasa 

yang utama dan pertama yang diajarkan di kelas rendah karena membaca 

merupakan jalan bagi tersampainya ilmu pengetahuan, menulis merupkan 

aspek keterampilan berbahasa selanjutnya yang harus dikuasai oleh siswa. 

Berdasarkan pendapat di atas, anak belajar keterampilan menulis pada tahap 

yang paling akhir dan berada dalam perkembangan masa sekolah. Sama halnya 

dengan perkembangan yang lainnya, proses perkembangan menulis anak 

terjadi secara bertahap. Dalam tahap menulis anak perlu bimbingan dan 

pengarahan terutama oleh pedidik untuk dapat menguasai cara 

mengekspresikan pikiran dalam betuk tulisan. 

 Menurut Nurmila (2014: 81) menulis karangan adalah suatu karya tulis 

hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan penyampaian 

melalui bahasa tulis kepada pembaca. Dari pendapat tersebut dapat  
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disimpulkan bahwa menulis karangan adalah penyampaian apa yang difikirkan 

oleh penulis bisa berupa gagasan yang disampaikan secara tertulis hal ini 

sejalan dengan Yossy et al (2012: 17) menyatakan keterampilan menulis 

karangan deskripsi adalah ketrampilan yang mendasari seseorang dalam 

menulis, mengasah keterampian menulis deskripsi, secara tidak langsung 

mengasah keterampilan bernalar, menggambarkan objek dengan bahasa serta 

melukiskan dengan kata-kata dan masa sekolah menjadi peran penting dalam 

meningkatkan ketrampilan berbahasa anak. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada guru kelas 3 SDN Juwet yang 

dilaksanakan pada hari Senin 24 Oktober 2017 sebagaian besar siswa menguasi 

bahasa Jawa ragam ngoko yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-

hari siswa. Berdasarkan penyampaian guru tersebut dalam mengajar hanya 

menggunakan LKS, dan hal ini dirasa belum cukup menstimulasi siswa untuk 

belajar, sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang menarik minat siswa 

untuk belajar. Berdasarkan penyampaian guru kelas III media komik belum 

pernah dimanfaatkan sebagai alterntif media pembelajaran untuk mengajaran 

keterampilan menulis karangam deskripsi. Untuk menarik minat peserta didik 

dan menstimulus peserta didik untuk mengembangkan pengetahuannya maka 

penggunaan media sangatlah penting dalam kegiatan pebelajaran. Media dapat 

digunakan peserta didik sebagai sumber informasi untuk memperdalam 

pengetahuannnya. 

 Berdasakan hasil observasi yang dilakukan pada 24 Oktober 2017 dengan 

guru kelas, guru merasa kebingungan harus memanfaatkan media seperti apa 

yang tepat dalam menggembangkan keterampilan menulis karangan deskripsi. 
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Hakikatnya pembelajaran menulis karangan deskripsi memang dikembangkan 

melalui kompetensi menulis sehingga pendidik hanya menyediakan LKS untuk 

mengisi kegiatan peserta didik dalam pelakasanan pembelajaran. Sedangkan 

potensi di Seklah Dasar tersebut sebagian besar siswa menguasi bahasa Jawa 

ragan Ngoko, sehingga pengunaan media pembelajaran bahasa Jawa komik dua 

akasara yang mengunakan diaolog berbagai macam ragam Ngoko dirasa tepat 

untuk diterapkan di Sekolah Dasar tersebut. 

 Salah satu peranan penting bagi pendidik yaitu berperan sebagai 

motivator, hal yang dapat dilakukan untuk menarik peserta didik dalam belajar  

yaitu menyediakan media pembelajaran. Selain sebagai penarik minat, media 

pembelajaran juga berfungsi menjembatani atau menyalurkan materi yang 

dibelajarkan kepada peserta didik. Dengan difungsikannnya media 

pembelajaran diharapkan peserta didik akan lebih mudah memahami materi 

yang dipelajarai. Kegiatan pembelajaran akan sangat efektif bila difungsikan 

media pembelajaran secara maksimal dalam proses belajar mengajar. 

 Peserta didik memerlukan suatu gagasan untuk membuat karangan 

deskripsi. Suatu gagasan tidak akan mudah muncul begitu saja tanpa adanya 

stimulus, pendidik memerlukan media pembelajaran untuk menstimulus  

gagasan dari masing-masing  peserta didik. Untuk dapat menstimulus gagasan 

dari masing-masing peserta didik pendidik dapat menggunakan media 

pebelajaran sebagai sumber inspirasi peserta didik. Selanjutnya karangan 

deskripsi tersebut dapat tersusun dari gagasan-gagasan masing individu peserta 

didik. Dengan adanya media pembelajaran, peserta didik dapat termotivasi 

untuk belajar dengan kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan. Peserta didik 
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yang belajar berangkat dari kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dapat 

dipastikan peserta didik tersebut lebih baik dari pada peseta didik yang belajar 

karena keterpaksaan. Oleh sebab itu agar dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang menarik, dan menyenangkan bagi peserta didik, maka di 

butuhkan peran penting media dalam pembelajaran. 

 Berdasarkan  paparan diatas mengisyaratkan bahwa inovasi  pembelajaran 

bahasa  Jawa  di Sekolah Dasar perlu dilakukan. Salah satu yang bisa dilakukan 

adalah pengembangan medi komik, komik merupakan salah satu bentuk 

inovasi media. Komik adalah serial cerita bergambar yang dilengkapi oleh teks 

dialog yang berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur 

cerita, komik juga banyak digemari oleh kalangan anak-anak. Desain gambar 

yang menarik yang terdapat dalam serial cerita komik menjadi daya tarik 

tersendiri bagi peserta didik, jika sebuah serial cerita hanya disampaikan 

melalui tulisan saja  tentu akan terlihat membosankan. Hal itu tentunya sangat 

berbeda dengan komik yang terdapat gambar-gambar menarik yang menjadi 

daya tarik tersendiri bagi peserta didik. Isi cerita dalam komik juga akan lebih 

mudah di imajinasikan oleh peserta didik. Maka dari itu, pilihan yang tepat bila 

memanfaatkan komik sebagai inovasi media pembelajaran. 

 Diharapkan media komik ini dapat bermanfaat untuk menarik minat baca 

peserta didik dan peserta didik akan lebih mudah dalam memahami isi dari 

suatu cerita, selain itu diharapkan peserta didik dapat menceritakan kembali isi 

dari komik tersebut, serta peserta didik juga mampu membuat cerita mengenai 

pengalaman menarik perbuatan baik masing-masing peserta didik. Tidak hanya 

itu saja dengan adanya komik dua aksara peserta didik diharapkan dapat lebih 
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mengenal huruf aksar jawa selain itu peserta didik juga dapat belajar cara 

membaca dan menulis aksara jawa. 

 Sesuai dengan paparan diatas maka  peneliti mengambil judul “ 

Mengebangan Media Komik Dua Aksra untuk Pembelajaran Bahasa Jawa di 

Kelas III Sekolah Dasar” penulis ingin menawarkan salah satu inovasi 

pengembangan media Bahasa Jawa komik dua aksara, media tersebut tidak 

hanya menstimulus siswa dalam menulis karangan deskripsi tetapi media 

tersebut juga mengenalkan aksara jawa dan memberikan contoh membaca dan 

menulis aksara Jawa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah diantaranya sebagai berikut: 

1. Kegiatan pembelajaran yang hanya menggunakan LKS saja  belum cukup 

untuk menstimulasi peserta didik dalam mengembangkan ketrampilan 

menulis karangan deskripsi. 

2. Peserta didik kurang tertarik dengan pembelajaran bahasa Jawa. 

3. Dalam kegiatan pembelajaran pendidik belum menggunakan media 

pembelajaran yang efektif dan menarik minat peserta didik. 

 

C. Batasan Masalah 

 Mengingat begitu kompeksnya pemasalahan ini jika dilihat dari kondisi 

berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka dari itu dalam penelitian ini 

diperlukan sebuah batasan masalah. Pengembangan media komik dalam 
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pembelajaran bahasa Jawa  materi menulis karangan deskripsi untuk siswa 

kelas III Sekolah Dasar merupakan penelitian yang akan dibahas pada 

penelitian ini. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan hasil indentifikasi masalah serta batasan masalah yang telah 

diuraikan, sehingga dapat dirumuskan sebuah masalah, yaitu: 

1. Bagaimana kelayakan media komik dua aksara untuk pembelajaran Bahasa 

Jawa materi menulis karangan deskripsi di kelas III Sekolah dasar? 

2. Bagaimana penerapan media pembelajaran komik dua aksara untuk 

pembelajaran Bahasa Jawa materi menulis karangan deskripsi di kelas III 

Sekolah dasar? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kelayakan media pembelajaran komik dua aksara untuk 

pembelajaran Bahasa Jawa materi menulis karangan deskripsi di kelas III 

Sekolah dasar. 

2. Mendeskripsikan penerapan media komik dua aksara untuk pembelajaran 

Bahasa Jawa materi menulis karangan deskripsi di kelas III Sekolah dasar. 
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F. Spesifikasi Produk Pengembangan Media Komik Dua Aksara Untuk 

Pembelajaran Bahasa Jawa Di Kelas III Sekolah Dasar 

Produk yang diharapkan mempunyai spesifikasi sebagai berikut 

1. Secara Konten: 

a. Kompetensi Inti:  

4 Menyajikan pengetahuan faktual dan bahasa yang jelas, logis, dan 

sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilakau anak beriman dan berakhlak mulia. 

b. Kompetensi Dasar: 

2.2 Menulis dan menyajikan cerita pengalaman yang menarik 

mengunakan ragam ngoko. 

c. Materi: 

Menulis karangan deskripsi 

d. Kelas, semester: 

Kelas III Sekolah Dasar, semester II. 

 

2 Secara Konstruk:  

a. Produk komik dibentuk menjadi buku cetak yang mempunyai ukuran A5 

(21 cm x 14,8 cm) 

b. Komik berisi frame gambar berwarna yang mempunyai wujud berbagai 

warna yang menarik yang didesain dengan kondisi lingkungan siswa, 

dialog dalam komik mengguankan font Comic Sans MS dan huruf Jawa 

Legana 
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c. Bahan bagian dalam media cetak komik adalah kertas art paper 150, 

sedangkan bagian cover bahan yang digunakan adalah kertas art paper 

180 laminasi yang dicetak dengan teknik digital printing serta dijilid hard 

cover 

 

d. Media pembelajaran komik berisi: 

1. Cover 

2. Daftar Isi 

3. Pedoman Pengunaan Komik 

4. Aksara Legana 

5. Aksara Sandhangan 

6. Pengenalan Tokoh 

7. Cerita komik 

8. Pesan moral yang dapat dipetik 

9. Materi Menulis Karangan deskripsi 

10. Perintah untuk membuat karangan deskripsi 

11. Cover penutup 

 

G. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat kepada semua pihak yang terkait, di 

antaranya sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai inovasi media pembelajaran untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran bagi siswa Sekolah Dasar dalam mata pelajaran Bahasa Jawa, 
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terutama untuk keterampilan dalam menulis sebuah karagan deskripsi dan 

memperkenalkan aksara jawa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Melatih ketrampilan siswa untuk menulis kerangan deskripsi. 

2) Siswa termotivasi untuk mempelajari menulis karangan deskripsi. 

3) Menambah minat baca siswa dengan adanya gambar seri yang 

menarik pada media komik. 

4) Siswa termotivasi dengan pesan moral isi komik dan menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari 

5) Menambah wawasan siswa mengenai aksara Jawa dengan adanya 

dialog yang ditulis dengan akasara Jawa  

6) Siswa dapat mempelajari cara membaca aksara Jawa adanya dialog 

yang ditulis dengan akasara Jawa 

b. Bagi guru 

1) Memberikan inovasi media pembelajaran untuk mengembangkan 

keterampilan menulis karangan deskripsi dan mengajarkan aksara 

Jawa baik membaca maupun menulis dalam bentuk komik. 

2) Memberikan wawasan guru terhadap alternatif media pembelajara 

yang menarik dan bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran 

c. Bagi sekolah 

1) Memberikan pertimbangan dalam penggunaan penggunan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran, sehingga dapat 

mengembagkan keterampilan guru dalam mengajar dan 
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mengembangkan keterampilan siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa khusuya materi menulis karangan deskripsi dan membaca 

maupun menulis aksara Jawa 

2) Meningkatkan motifasi siswa dalam belajar dan meningkatkan

3) kualitas siswa disekolah yang berdampak meningkatnya kualitas

sekolah

H. Definisi Operasional

1. Pengembangan media adalah menciptakan sebuah produk berupa media

pembelajaran yang dapat  menunjang proses belajar mengajar yang

diciptakan berdasarkan hasil dari penerapan ilmu pengetahuan.

2. Komik dua aksara adalah media pembelajaran perupa buku cetak yang

berisi cerita mengenai pengalaman baik yang pernah dilakukan seorang

tokoh dalam komik yang digambarkan dengan ilustrasi kartun dan terdapat

teks dialog maupun narasi yang dituliskan mengunakan huruf alfabet dan

kata-kata yang mudah diterjemahkan dalam bentuk aksara Jawa.

3. Pembelajaran bahasa jawa adalah salah satu muatan lokal yang wajib

diajarkan pada jenjang pendidikan formal mulai dari tingakat Sekolah

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.


