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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Bahasa Jawa

a. Definisi Pembelajaran Bahasa Jawa

Kebudayaan Nasional Indonesia memiliki beberapa suku dan 

bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Salah 

satu bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu Bahasa Jawa. Bahasa 

Jawa merupakan aset peninggalan budaya yang saat ini masih digunakan oleh 

masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa. Bahasa Jawa 

adalah salah satu bahasa daerah sehingga sepatutnya masyarakat tetap 

melestarikan kebudayaan yang dimiliki. Menyikapi pelajaran bahasa Jawa 

saat ini kurang diperhatikan, upaya paling efektif dalam pelestarian 

kebudayaan bahasa Jawa lebih tepatnya adalah dengan jalur pendidikan. 

Pelajaran mengenai Bahasa Jawa diajarkan sejak dini terutama di sekolah 

dasar, karena di dalam pelajaran Bahasa Jawa tidak hanya mempelajari 

tentang materi Bahasa Jawa saja namun siswa juga diajarkan untuk lebih 

menghargai peninggalan leluhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya 

yang ada di dalamnya. 

Mata pelajaran bahasa Jawa Sekolah Dasar yaitu meliputi 

pembelajaran sastra, budaya, dan budaya Jawa. Berdasarkan tingkat tuturnya, 

bahasa Jawa dapat dibagi menjadi tiga, yaitu bahasa Jawa ngoko (Ng), bahasa 
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Jawa Madya (Md), dan bahasa Jawa krama (Kr). Tingkat tutur ngoko adalah 

variasi bahasa dengan morfem dan kosakata ngoko, digunakan untuk 

komunikasi dengan orang yang sudah akrab atau status sosialnya sederajat. 

Tingkat tutur madya yaitu bahasa ini mencerminkan rasa tidak berjarak atau 

tidak memiliki rasa segan antara pembicara dan mitra bicara. Tingkat tutur 

krama adalah variasi bahasa dengan morfem dan kosakata krama, digunakan 

untuk komunikasi dengan orang yang belum akrab benar dan status sosialnya 

lebih tinggi. 

 

b.    Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Bahasa Jawa 

Tujuan dari pembelajaran Bahasa Jawa yaitu agar siswa 

mempunyai sopan santun dengan orang yang lebih tinggi derajat maupun 

usianya dan dengan mudah berkomunikasi menggunakan tutur bahasa yang 

sesuai dengan Bahasa Jawa. Sudjarwadi (konggres bahasa Jawa IV, 1991: 74) 

menjelaskan tujuan pembelajaran bahasa Jawa bagi sekolah dasar sebagai 

berikut: (a) siswa menghargai dan membanggakan bahasa Jawa sebagai 

bahasa daerah dan berkewajiban mengembangkan serta melestarikannya, (b) 

siswa memahami bahasa Jawa dari segi bentuk, makna dan fungsi serta 

menggunakannya dengan tepat untuk bermacam-macam tujuan keperluan, 

keadaan, misalnya di sekolah, dirumah, di masyarakat dengan baik dan benar, 

(c) siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Jawa yang baik benar, 

(d) siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Jawa yang baik dan 

benar untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan intelektrual (berfikir 
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kreatif menggunakan akal sehat, menerapkan kemampuan yang berguna, 

menggeluti konsep abstrak, dan memecahkan masalah), kematangan 

emosional dan sosial, dan (e) siswa dapat bersikap positif dalam tata 

kehidupan sehari-hari di lingkungannya. 

Fungsi bahasa Jawa yang tadinya lebih luas meliputi sampai pada 

bahasa resmi di kalangan pemerintahan dan ilmu pengetahuan di sekolah 

sekarang menjadi lebih singkat. Menurut (Supartinah, 2010: 24) fungsi 

bahasa Jawa antara lain: (a) bahasa Jawa adalah bahasa budaya di samping 

berfungsi komunikatif juga berperan sebagai sarana perwujudan sikap budaya 

yang sarat dengan nilai luhur, (b) sopan santun berbahasa Jawa berarti 

mengetahui akan batas-batas sopan santun, mengetahui cara menggunakan 

adat yang baik dan mempunyai rasa tanggungjawab untuk perbaikan hidup 

bersama, dan (c) agar mencapai kesopanan yang dapat menjadi hiasan diri 

pribadi seseorang. Menurut Nurhayati (2013:163) ungkapan tradisional jawa 

mengandung nilai luhur yang dapat digunakan dalam landasan perilaku orang 

jawa.  

2.    Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

       Standar Kompetensi :  

2.   Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lisan tentang  nama 

dan fungsi anggota tubuh serta benda-benda di sekitar sesuai dengan 

unggah-ungguh. 

Kompetensi Dasar : 

2.1   Menyebutkan nama dan fungsi anggota tubuh serta benda di sekitarnya. 
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 3.   Materi Bahasa Jawa melalui Perangane Awak Lan Kegunaane 

Pelajaran Bahasa Jawa sangat penting diajarkan kepada siswa 

sekolah dasar, khususnya pada siswa kelas I. Pelajaran Bahasa Jawa kelas I 

sekolah dasar termasuk di dalam pelajaran Muatan Lokal atau biasa disebut 

Mulok. Pelajaran Bahasa Jawa mencangkup Standar Kompetensi, 

Kompetensi Dasar dan beberapa materi pelajaran. Materi pelajaran Bahasa 

Jawa diantaranya yaitu pengenalan perangane awak lan kegunaane. 

Perangane awak lan kegunaane diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah 

nama-nama anggota tubuh serta fungsinya. Contohnya anggota tubuh seperti 

mata, mata mempunyai fungsi yaitu untuk melihat benda-benda disekitar. 

Mata dalam bahasa jawa artinya mripat, melihat dalam bahasa jawa artinya 

ndeleng. Pada pelajaran bahasa jawa tentang materi perangane awak lan 

kegunaane ini siswa diajarkan agar dapat  menyebutkan nama anggota-

anggota tubuh serta fungsinya menggunakan bahasa jawa dengan benar.  

4.    Media Pembelajaran 

a.    Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang 

membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung 

antara pendidik dengan siswa (Sutikno dalam Ari Dwi Haryono,2015). 

Sedangkan menurut Communication on Instructional Technology media 

pembelajaran diartikan sebagai alat yang hadir sebagai akibat dan revolusi 

komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran. 
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Ari Dwi Haryono (2015:47) menjelaskan bahwa media berasal dari    

bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari “medium”, yang secara 

harfiah diartikan sebagai “perantara” atau “pengantar”. Proses pembelajaran 

dapat dirangsang dengan menggunakan media pembelajaran yang digunakan 

oleh guru. Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat dengan mudah 

menyampaikan materi kepada siswa, dengan media pembelajaran juga 

diharapkan siswa menjadi lebih aktif dan semangat dalam proses 

pembelajaran. Berdasarkan pengertian dari media pempelajaran dapat 

diartikan bawah media pembelajaran merupakan alat bantu atau  perantara 

komunikasi antara guru dengan siswa  serta dapat memberikan inovasi dan 

motivasi guru dalam mendidik siswa. 

b.    Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Secara umum, media pembelajaran memiliki beberapa manfaat dan  

fungsi, diantaranya manfaat media pembelajaran menurut Syafi’i dalam 

Sumanto (2010) yaitu: (1) Membangkitkan perhatian siswa, (2) Memperjelas 

informasi yang disampaikan, (3) Memotivasi siswa mengikuti materi 

pembelajaran, (4) Mendorong ingatan siswa, mentransfer pengetahuan 

ketrampilan dan siskap yang sedang di pelajari, (5) Menyajikan bimbingan 

belajar, dll. 

Media pembelajaran juga memiliki beberapa fungsi,diantaranya 

fungsi media pembelajaran menurut Sutikno (2013) yaitu: (1) Membantu 

mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran, (2) Pembelajaran lebih 

komunikatif dan produktif,(3) Waktu pembelajaran dapat juga dikondisikan, 
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(4) Menghilangkan kebosanan siswa, (5) Meningkatkan motivasi siswa dalam 

mempelajari sesuatu, (6) Meningkatkan kadar keaktifan atau keterlibatan, dll. 

Ari Dwi Haryono (2015:49) Fungsi media secara umum yaitu: (1) 

Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa, (2) 

Memperoleh gambaran jelas tentang benda yang sulit diamati secara 

langsung,(3) Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan 

lingkungannya,(4) Menghasilkan keseragaman pengamatan,(5) 

Membangkitkan keinginan dan minat baru, (6) Membangkitkan motivasi dan 

merangsang anak untuk belajar, (7) Memudahkan bagi siswa untuk 

membandingakan, mengamati, mendeskripsikan suatu benda, dll. 

Media pembelajaran secara umum memiliki manfaat yang praktis 

penggunaan media dalam proses belajar mengajar (Arsyad, 2010:25). 

Pengertian mengenai beberapa manfaat dan fungsi dari media pembelajaran 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat untuk 

memudahkan siswa memahami materi dan dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas serta dapat 

membangun semangat siswa untuk lebih rajin belajar.  

c.    Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Perlu kita ketahui bahwa media pembelajaran dapat di golongkan 

kedalam tiga jenis, diantaranya yaitu : 

1.   Media Audio 

Media audio yaitu media yang dalam proses penggunaannya 

melibatkan indra pendengaran sehingga hanya mampu memanipulasi 
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kemampuan suara semata, jika dilihat dari sifat pesan diterimanya 

media Audio ini dapat menerima pesan verbal yakni bahasa lisan atau 

kata-kata dan pesan nonverbal yaitu seperti bunyi-bunyian dan 

vokalisasi seperti gerutuan, gumam, musik dan lain-lain. 

       2.       Media Visual  

Media Visual adalah media yang hanya melibatkan indera 

penglihatan. Terdapat dua jenis pesan yang dibuat dalam media visual, 

yakni pesan verbal dan non verbal. Pesan verbal visual terdiri atas kata-

kata (bahasa verbal) dalam bentuk tulisan dan pesan non verbal visual 

adalah pesan yang dituangkan kedalam simbol-simbol non verbal 

visual. Penyajian pesan media visual verbal dan nonverbal dapat 

melalui: (1) Buku dan modul (2) Komik, (3) Majalah, (4) Poster, (5) 

Papan visual. 

      3.        Media Audio Visual 

Media Audio Visual adalah media yang melibatkan indra 

pendengaran dan penglihatan. Dibagi menjadi dua jenis, jenis pertama 

dilengkapi fungsi peralatan suara dan gambar dalam satu unit, 

dinamakan media audio visual murni, jenis kedua adalah media Audio 

Visual tidak murni yakni apa yang kita kenal dengan slide, opaque, 

OHP dan peralatan visual lainnya bila diberi unsur suara dan rekaman 

kaset yang dimanfaatkan secara bersamaan dalam satu waktu atau satu 

proses pembelajaran. Manfaat dan karakteristik lainnya dari media 
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audio visual dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses 

pembelajaran. 

d.       Merancang Media Pembelajaran 

Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat 

media pembelajaran menurut (Ari Dwi Haryono, 2014: 65-66) yaitu: (1) 

Mempelajari tujuan dan kompetensi yang akan dicapai dengan media 

pembelajaran tersebut, (2) Menentukan media apa yang akan dibuat dan 

dikembangkan, (3) Membuat desain media pembelajaran yang aka dibuat, 

(4) Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, (5) Menguji coba alat 

yang telah dibuat untuk mengetahui hasil dari media yang dibuat,(6) 

Menyempurnakan media bila hasil uji coba ditemukan kekurangan,(7) 

Mengevaluasi kelayakan media pembelajaran, (8) Menggunakan media 

dalam proses pembelajaran. 

Merancang suatu media pembelajaran hendaknya juga tetap  

memperhatikan beberapa hal, diantaranya: (1) Keamanan,tidak berbahaya 

saat digunakan, (2) Sesuai usia siswa, (3) mudah dan awet, (4) dapat 

membantu siswa dalam proses pembelajaran. 

e.      Cara Pemilihan Media Pembelajaran 

Pemilihan media pembelajaran memperhitungkan faktor atau 

kriteria dan cara pemilihan media. Kriteria memilih media menurut Sudjana 

(dalam Ekowati 2006:4) yaitu media dipilih berdasar tujuan, keefektifan 

sebuah media pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan 

media pembelajaran (Ari Dwi Haryono, 2014: 66-67) diantaranya yaitu: (1) 
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Objektifitas mengenai metode yang dipilih yang artinya pemilihan metode 

bukan atas dasar kebutuhan guru namun keperluan dari sistem belajar, (2) 

Program pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku baik isi 

dan struktur yang ada di dalamnya,(3) Sasaran program apakah sesuai 

dengan tingkat perkembangan siswa,simbol,ataupun waktu penggunaannya, 

(4) Kondisi sekolah yang akan digunakan, (5) Kualitas teknik rekaman suara 

atau gambar serta alat lain yang ingin digunakan.  

5.   Media Pop Up Book Melalui Pengenalan Perangane Awak Lan Kegunaane 

a.  Definisi Media Pop Up Book Melalui Pengenalan Perangane Awak Lan  

Kegunaane 

Media pop up book adalah media pembelajaran yang digunakan 

untuk pelajaran Bahasa Jawa, khususnya untuk materi pengenalan perangane 

awak lan kegunaane. Media pop up book ini merupakan media yang 

berbentuk alat peraga, media ini bisa digunakan untuk kelas rendah maupun 

kelas tinggi, namun penulis membuat alat peraga berupa pop up book ini 

untuk kelas rendah terutama pada kelas I sekolah dasar. Alat Peraga yaitu 

seperangkat benda konkret yang dirancang, dibuat, dan disusun dengan 

sengaja digunakan untuk mengembangkan konsep atau prinsip (Djoko 

Iswadji, 2003). Menurut pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

alat peraga merupakan suatu alat atau benda yang digunakan untuk membantu 

proses pembelajaran. Nama media pop up book melalui pengenalan 

perangane awak lan kegunaane ini di dapat karena pada pelajaran bahasa 

jawa khususnya materi tentang pengenalan perangane awak lan kegunaane 
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diajarkan melalui alat peraga berupa media pembelajaran pop up book. Media 

pembelajaran pop up book mudah digunakan, selain dapat membangun 

semangat siswa dalam proses pembelajaran, media pop up book ini berbeda 

dengan buku yang biasa digunakan oleh siswa. Cara menggunakan media pop 

up book hanya  dengan membuka setiap lembar buku, setelah buku dibuka 

kemudian akan muncul gambar berupa lipatan yang dapat bergerak dengan 

materi pelajaran pengenalan perangane awak lan kegunaane yang telihat 

seperti buku tiga dimensi dengan warna-warni serta bentuk gambar yang 

beraneka ragam. 

Media pembelajaran pop up book ini diambil dari mata pelajaran 

Bahasa Jawa kelas I sekolah dasar dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar yang telah ditentukan. Penulis mengambil Standar 

Kompetensi 2. Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lisan 

tentang nama dan fungsi anggota tubuh serta benda-benda di sekitar sesuai 

dengan unggah-ungguh, dan Kompetensi Dasar 2.1 Menyebutkan nama dan 

fungsi anggota tubuh serta benda di sekitarnya. Salah satu aspek dari materi 

Bahasa Jawa yaitu aspek berbicara. Aspek berbicara adalah cara 

mengungkapkan gagasan, pesan dan perasaan secara lisan. Melalui aspek 

berbicara ini, diharapkan siswa mampu memahami materi yang dipelajari 

tentang pengenalan perangane awak lan kegunaane dengan menggunakan 

bahasa jawa sesuai dengan unggah-ungguh tutur bahasa yang tepat.   

b.   Karakteristik Media Pop Up Book Melalui Pengenalan Perangane Awak 

Lan Kegunaane 
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Karakteristik media pembelajaran pop up book yaitu :  

1. Cara penggunaan media pembelajaran yang mudah dan sederhana. 

2. Dapat digunakan secara individu maupun secara kelompok. 

3. Tampilan media yang warna-warni dan beraneka ragam bentuk gambar. 

4. Media sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. 

5. Memiliki cara penggunaan media yang jelas. 

6. Aman digunakan siswa sekolah dasar. 

     c.  Manfaat Media Pop Up Book Melalui Pengenalan Perangane   Awak 

Lan Kegunaane 

Media pebelajaran pop up book memiliki beberapa manfaat, yaitu :  

1. Memudahkan siswa untuk mengenal nama-nama anggota tubuh serta 

kegunaannya dengan menggunakan bahasa jawa. 

2. Melatih siswa untuk lebih kreatif. 

3. Memudahkan guru menyampaikan materi pelajaran. 

4. Proses pembelajaran lebih menyenangkan. 

5. Membangun konsentrasi siswa agar tidak mudah jenuh pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. 

d.    Kelebihan dan Kelemahan Media Pop Up Book Melalui  Pengenalan 

Perangane Awak Lan Kegunaane 

Tabel 2.1 Kelebihan dan Kelemahan Media Pop Up Book 

 

No.  No.                Kelebihan                                        Kekurangan 

1. Cara penggunaan yang mudah                Membutuhkan waktu yang lama dalam  

                                                                 Pembuatan.  

 

 

2.     Media aman dan mudah dirawat             Kurang efektif apabila dalam pembelajaran   

                                                                        Kelompok besar.  
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3.    Tampilan yang menarik serta                  Terlalu berat dan susah dipindahkan.  

 

 

4.     Memiliki tekstur seperti benda aslinya. 

 

5.     Gambar yang dapat bergerak ketika 

        halamannya dibuka atau bagiannya  

 

    

e.       Desain Media Pop Up Book Melalui Pengenalan Perangane Awak Lan 

Kegunaane. 

 Media pop up book ini dibuat melalui beberapa tahap,  

diantaranya yaitu mencari bahan materi yang sesuai dengan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar, selanjutnya pembuatan mekanis kertas 

yang dapat membuat gambar tampak secara lebih berbeda baik dari 

beberapa sisinya, perubahan bentuk serta dapat bergerak disusun sealami 

mungkin. Bahan media berasal dari bahan yang mudah diperoleh, aman, 

dan tahan lama. Cara untuk membuat pop up book pertama yaitu membuat 

kerangka desain untuk setiap lembar materi yang akan disajikan dan alat 

yang dibutuhkan untuk membuat kerangka desain adalah laptop. Brosing 

gambar sesuai materi yang akan dimasukkan pada media, kerangka desain 

dibuat menggunakan Microsoft word. Mengukur kertas duplek dengan 

panjang 34 cm dan lebar 39 cm, selanjutnya di cutter sesuai dengan ukuran 

yang sudah ditentukan. Kertas duplek di jilid menjadi 1 buku memakai 

lakban hitam. Mencari gambar-gambar pada internet selanjutnya 

diprinting, dan di gunting sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. 

Tempelkan kertas stiker yang menjadi background pada setiap halaman. 
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Gunting bahan gambar yang telah di printing pada setiap gambar. 

Tempelkan gambar masing-masing di setiap halaman memakai double tip, 

memberi jarak sehingga ketika di buka gambar tersebut menjadi bentuk 

pop up book. Membuat soal beserta jawaban, lalu di gunting sesuai 

ukuran. Setiap soal dan jawaban di tempelkan menggunakan doble tip. 

Tambahkan properti media pembelajaran yang kreatif. . 

      f.   Sintaks Media Pop Up Book Melalui Pengenalan Perangane Awak Lan 

Kegunaane 

                    Cara penggunaan media pop up book melalui pengenalan 

perangane awak lan kegunaane. Sebelumnya guru mengajak siswa 

berdo’a bersama agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 

Setelah berdo’a bersama selesai, guru menunjukkan media pembelajaran 

pop up book serta menjelaskan cara penggunaan media pop up book pada 

seluruh siswa. Selanjutnya guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. 

Guru meminta masing-masing kelompok untuk mengamati media pop up 

book yang telah dibagikan. Guru menjelaskan materi pelajaran melalui 

media pop up book yang sudah diamati oleh siswa. Guru meminta 

perwakilan dari beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil 

pengamatan dengan bimbingan guru. 

   6.     Definisi Pendidikan di Sekolah Dasar  

      Dengan perkembangan zaman pola pikir akan berubah, seperti 

halnya Pendidikan. Dengan adanya pendidikan dapat menciptakan 

generasi muda yang lebih berkualitas, karena pendidikan dapat memotivasi 
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diri sendiri maupun orang lain untuk lebih baik dalam aspek kehidupan. 

Pendidikan yang tinggi membuat seseorang mampu beradaptasi dengan 

lingkungan sekitar. Pendidikan dapat juga berawal dari sebelum bayi lahir 

seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan 

membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa 

mengajarkan bayi mereka sebelum kelahiran. Banyak cara menempuh 

pendidikan yang lebih tinggi, salah satunya belajar dengan rajin. Definisi 

pendidikan yaitu  proses pengubahan sikap dan tingkah laku  seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan diri melalui pelatihan 

dan pengajaran.  Pendidikan harus ditujukan untuk pembentukan watak, 

karakter, pengembangan bakat, manusia yang berbudi luhur,dan 

pengalaman belajar. 

      Pengalaman belajar yang di dapat setiap manusia merupakan 

salah satu tujuan pendidikan. Menurut Dewey, pendidikan yang benar 

akan muncul dengan menggali keunggulan-keunggulan anak yang timbul 

dari tuntutan situasi sosial dimana dia menemukan dirinya sendiri. 

Beberapa pandangan Dewey tentang pendidikan dapat dirangkum sebagai 

berikut: (1) Insting dan potensi-potensi anak menjadi titik tolak untuk 

semua pendidikan, (2) Pendidikan adalah proses hidup itu sendiri dan 

bukan persiapan untuk hidup, (3) Sebagai lembaga sosial, sekolah harus 

menyajikan kehidupan nyata dan penting bagi anak sebagaimana yang 

terdapat di dalam rumah, lingkungan sekitar, atau lingkungan masyarakat 

luas (Dewey dalam Krogh, 1994). 
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Pendidikan tidak terlepas dengan adanya tujuan pendidikan. 

Tujuan pendidikan sangat penting, karena tanpa adanya tujuan pendidikan 

proses pembelajaran juga tidak akan berjalan dengan lancar. Dewey 

mengemukakan beberapa tujuan dari pendidikan yaitu : (1) Tujuan 

pendidikan dapat mempersatukan aktivitas pengajaran yang akan 

berlangsung, (2) Tujuan pendidikan dapat ditentukan melalui keegiatan 

intrinsik siswa. 

  Pendidikan dapat diperoleh baik secara formal dan non formal. 

Pendidikan secara formal diperoleh dengan mengikuti program-program 

yang telah direncanakan, terstruktur oleh suatu institusi, departemen atau 

kementrian suatu negara. Sedangkan pendidikan non formal adalah 

pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari dari berbagai 

pengalaman baik yang dialami atau dipelajari dari orang lain.  

   7.    Karakteristik Siswa di Sekolah Dasar  

       Karakteristik siswa menurut Sadiman (2007:120) yaitu 

keseluruhan perilaku dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa sebagai 

dari hasil dan faktor bawaan dilingkungan siswa. Siswa Sekolah Dasar 

dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Masa usia sekolah dasar sebagai masa 

kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 7 tahun hingga kira-kira 

usia 11 tahun. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka 

menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan 

bidang, di antaranya, perbedaan dalam intelegensi, kemampuan dalam 

kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik 
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anak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Yusuf (2006:24) nahwa 

anak usia sekolah dasar disebut masa intelektual atau masa keserasian 

bersekolah. 

       Siswa sekolah dasar mempunyai beberapa karakteristik yang 

muncul, diantaranya yaitu siswa sekolah dasar cenderung lebih menyukai 

belajar sambil bermain, senang diperhatikan oleh teman sebaya maupun 

oleh guru, dan terkadang siswa sekolah dasar cenderung cengeng. Sekolah 

dasar memiliki 2 kategori, siswa kelas 1 hingga dengan siswa kelas 3 biasa 

disebut dengan kelas rendah. Apabila siswa kelas 4 hingga kelas 6 yaitu 

sebaliknya biasa disebut siswa kelas tinggi. Siswa sekolah dasar sangat 

membutuhkan perhatian yang lebih dari guru maupun dari orang tua, 

karena pada masa sekolah dasar siswa lebih suka untuk meniru. Ciri-ciri 

siswa kelas rendah maupun siswa kelas tinggi memiliki perbedaan. 

Diantaranya yaitu: (1) belum mandiri, (2) belum ada rasa tanggung jawab 

pribadi, (3) belum menunjukkan sikap kritis masih berfikir yang fiktif. 

Sedangkan ciri pada siswa kelas tinggi yaitu: (1) sudah mulai mandiri, (2) 

sudah ada rasa tanggung jawab pribadi, (3) sudah menunjukkan sikap yang 

kritis dan rasional. 
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B.      Kajian Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berjudul ”Pengembangan 

Media Pop Up Book Pada Pembelajaran IPS Kelas V Sekolah Dasar” oleh 

Ula To’if Mufidah, dapat disimpulkan bahwa diperoleh hasil kelayakan 

dari produk yang dikembangkan melalui validasi dari ahli media 

pembelajaran pertama dan validasi dari ahli media pembelajaran kedua. 

Hasil validasi ahli media pembelajaran pertama skor rata-rata 4,8 dan 

presentase kelayakan 97%, sedangkan validasi dari ahli media 

pembelajaran kedua dengan skor rata-rata 5 serta presentase yang 

diperoleh 100%. Dari presentase kelayakan media pertama dan kedua 

mengalami peningkatan, sehingga media pembelajaran mencapai kategori 

sangat baik dan layak. Sedangkan penilaian dari ahli materi pembelajaran 

menunjukkan peningkatan sehingga materi pembelajaran pada media 

tersebut termasuk kategori sangat layak, hal itu dapat terlihat dari hasil 

rata-rata skor validasi materi pembelajaran yang pertama adalah 3,75 dan 

rata-rata skor validasi materi pembelajaran yang kedua adalah 5. 

Persentase kelayakan materi pada validasi media pembelajaran yang 

pertama yaitu 75% sedangkan persentase kelayakan materi pada validasi 

media pembelajaran yang kedua adalah 100%.  

Penilaian uji coba kelompok kecil maupun kelompok besar 

melibatkan beberapa guru yang menjadi observer dengan cara mengisi 

angket. Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang di dapat dari 

respon guru sebagai observer mendapat respon yang baik dan positif yakni 
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mencapai presentase 100%. Sedangkan hasil dari uji coba kelompok besar, 

total presentase yang di dapat juga mencapai 100% sehingga hasil uji coba 

kelompok kecil maupun uji coba kelompok besar dengan media pop up 

book dalam pembelajaran IPS dinyatakan valid dan sangat layak 

digunakan kepada siswa. Penilaian dari hasil belajar siswa terlihat juga 

pada nilai rata-rata kelas pada saat pretest mencapai 66.50. Ketuntasan 

pada saat pretest hanya mencapai 43.3% atau sebanyak 13 anak yang 

tuntas, sedangkan pada posttest ketuntasannya mencapai 100% atau 

sebanyak 30 peserta didik. Jadi peningkatan ketuntasan mencapai 56.7%. 

Nilai rata-rata kelas pada saat posttest mencapai 93.07. Diketahui 

perolehan nilai Dari hasil pretest dan posttest mengalami peningkatan.  

Pada penelitian yang kedua yang berjudul ”Pengembangan Media 

Monopoli Aksara Jawa Untuk Pembelajaran Membaca Di Kelas IV SDN 

Lempuyangan 1 Yogyakarta” oleh Fatimatuz Zahro dapat disimpulkan 

bahwa media monopoli aksara jawa sangat layak untuk digunakan pada 

siswa. Berdasarkan dari hasil penilaian ahli materi yang pertama 

memperoleh skor 47 dengan rata-rata 3,13. Hasil penilaian ahli materi 

yang kedua memperoleh skor 67 dengan rata-rata 4,47, meskipun 

demikian masih terdapat komponen yang perlu direvisi yaitu bahasa yang 

digunakan pada peraturan permainan monopoli aksara jawa. Selanjutnya 

hasil penilaian ahli materi yang ketiga memperoleh skor 72 dengan rata-

rata 4,8.  
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Berdasarkan pedoman konversi data kuantitatif ke kualitatif,sesuai 

dengan hasil penilaian dari ahli materi dari penilaian pertama hingga 

ketiga, media monopoli aksara jawa masuk dalam kriteria sangat layak dan 

baik digunakan oleh siswa. Terlihat juga dari hasil penilaian dari ahli 

media pembelajaran menunjukkan peningkatan, terlihat dari penilaian 

pertama memperoleh skor rata-rata 3,65, penilaian kedua memperoleh skor 

rata-rata 3,9, hingga pada penilaian ketiga memperoleh skor rata-rata 4,3. 

Berdasarkan presentase membuktikan bahwa media pengembangan 

monopoli aksara jawa untuk pembelajaran membaca dapat dijadikan media 

pembelajaran materi bahasa jawa. Perbedaan pada penelitian sebelumnya 

yaitu tempat penelitian, kelas yang diteliti, materi pelajaran yang 

digunakan, dan produk yang dihasilkan berbeda.  
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C.       Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Ideal  

Dalam pembelajaran pada mata 

pelajaran bahasa jawa dengan 

materi pengenalan perangane 

awak lan kegunaane, seharusnya 

perlu menggunakan media 

pembelajaran yang kreatif agar 

pembelajaran dapat tercapai 

dengan aktif dan efisien.  

Kondisi di Lapangan  

1.    Siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami materi 

pada materi perangane 

awak lan kegunaane  

2.    Siswa hanya menggunakan 

media gambar dalam proses 

pembelajaran  

3.    Hanya berisi ringkasan 

    Keterbatasan media pembelajaran dalam mata 

pelajaran bahasa jawa kelas I Sekolah Dasar 

Mengembangkan media pembelajaran berupa pop up 

book agar pembelajaran tidak terkesan menoton dan 

siswa dapat membangun pengetahuan melalui pengalan 

sehari-hari. 

Jenis Penelitian      : Pengembangan  

Pendekatan         : ADDIE  

Subjek                    : SDN Donowarih 1 Karangploso 

Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara, Angket, 

Dokumentasi 

Hasil 

Pengembangan media pembelajaran pop up book yang 

digunakan pada siswa kelas I SDN Donowarih 1 

Karangploso 


