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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I Pasal 1 (1) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha secara 

sengaja untuk mewujudkan peserta didik dapat mengembangkan potensi yang 

dimiliki dalam proses pembelajaran. Pedoman dari pendidikan merupakan 

kurikulum. Pada saat ini, kurikulum yang diberlakukan khususnya jenjang sekolah 

dasar adalah Kurikulum 2013. Semua sekolah dasar yang berlokasi di kota sudah 

menggunakan K13. Sedangkan di sekolah-sekolah yang berlokasi di kabupaten 

lebih dari 50% masih menggunakan KTSP. 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu 

tema tertentu yang mengaitkan dengan pokok bahasan lain, konsep tertentu 

dikaitkan dengan konsep lain yang dilakukan secara spontan atau direncanakan baik 

dalam satu bidang studi atau lebih dan dengan beragam pengalaman belajar 

sehingga pembelajaran menjadi semakin bermakna, hal ini berdasarkan Hadi 

Subroto (2000:9). Jadi pembelajaran K13 atau yang dikenal dengan pembelajaran 

tematik merupakan pembelajaran yang mengaitkan pokok bahasan yang satu 

dengan pokok bahasan yang lain. Muatan pelajaran yang terkandung didalam 

pembelajaran tematik yang belum revisi yaitu Bahasa Indonesia, SBdP, PJOK, 

PPKn dan Matematika. Sedangkan pada tahun ajaran baru 2018/2019 semua 

sekolah dasar diberlakukan untuk menggunakan buku pegangan tematik revisi 
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terbaru. Buku revisi tersebut mengandung muatan Bahasa Indonesia, SBdP, PJOK, 

dan PPKn. Sedangkan mata pelajaran Matematika berdiri sendiri.  

Pembelajaran lain yang diajarkan di sekolah dasar adalah pembelajaran 

Mulok (Muatan Lokal). Mata pelajaran yang termasuk Mulok adalah Bahasa 

Inggris dan Bahasa Jawa. Surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 

188/188/KPTS/013/2005 tanggal 11 Juli 2005 mengemukakan bahwa mata 

pelajaran Bahasa Jawa untuk jenjang SD/SDLB/MI baik negeri dan swasta di Jawa 

Timur wajib diajarkan mulai tahun 2005/2006. Berdasarkan keputusan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa Bahasa Jawa merupakan mata pelajaran wajib yang harus 

dipelajari. Tujuan pembelajaran bahasa jawa adalah untuk mewujudkan 

keterampilan dan mengembangkan pengetahuan bahasa jawa. Sehingga bahasa 

jawa yang merupakan salah satu bahasa daerah Indonesia tidak terlupakan.  

Salah satu materi bahasa Jawa yang terkandung pada jenjang sekolah dasar 

adalah aksara Jawa. Aksara Jawa atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

Hanacaraka merupakan kebudayaan nasional yang menjadi warisan budaya yang 

mengandung unsur edukatif dan dedikatif. Sedangkan masyarakat saat ini 

mengatakan bahwa aksara jawa susah untuk dipelajari, padahal aksara jawa 

diajarkan mulai jenjang sekolah dasar. Sehingga guru merupakan peranan penting 

untuk mewujudkan tujuan dari pelestarian salah satu peninggalan budaya nasional 

yaitu aksara jawa. Sedangkan pada pembelajaran bahasa jawa hanya disediakan 

buku pegangan. Sehingga guru hanya menggunakan isi dari buku tersebut pada 

pembelajaran di kelas. Pada kenyataannya, siswa membutuhkan proses pelajaran 

yang lebih beragam agar siswa tidak merasa jenuh. Maka, guru perlu menerapkan 
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metode maupun model-model pembelajaran yang beragam pada proses 

pembelajaran. Selain itu, perlu ditunjang adanya media pembelajaran yang 

menarik.   

Pengertian media pembelajaran adalah alat bantu bagi guru untuk 

membantu penyampaian materi dan sarana belajar untuk siswa, hal ini berdasarkan 

Daryanto (2010:157). Jenis media pembelajaran ada 5 yaitu media berbasis 

manusia, media berbasis cetakan, berbasis visual, berbasis audiovisual dan berbasis 

komputer. Hal ini berdasarkan pernyataan taksonomi Leshin, dkk (dalam Arsyad, 

2002: 79-101). Maka dari itu, dalam memilih jenis media yang akan digunakan 

dengan tepat, perlu diperhatikan tujuan yang akan dicapai. Pada pembelajaran 

materi aksara jawa, peserta didik akan senang jika menggunakan media yang 

konkrit, tidak hanya dari buku pegangan. Jika hanya menggunakan buku pegangan, 

peserta didik akan mudah bosan.  

Selain media pembelajaran, penggunaan metode juga sangat dibutuhkan 

dalam proses pembelajaran. Sama halnya sifat dasar anak-anak yang suka bermain, 

maka metode permainan sangat cocok digunakan untuk merangsang anak agar 

senang belajar. Berdasarkan hasil penelitian Piaget dan Vigotsky (Kathy Charner, 

2006:8) dihasilkan bahwa bermain adalah salah satu komponen yang paling penting 

untuk keberhasilan peserta didik di sekolah. Pada saat bermain, peserta didik akan 

mengembangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. Jadi penulis 

menggunakan media alat peraga “Korawa” sehingga lebih menarik peserta didik 

dan  dapat merangsang minat belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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Karena media Korawa merupakan media pembelajaran dengan menggunakan 

permainan. 

Tanggal 31 Oktober 2017 telah dilakukan wawancara di SDN 1 

Donowarih Karangploso, pada SD tersebut belum menggunakan berbagai media 

dalam proses pembelajaran. Guru dan peserta didik hanya menggunakan buku 

pegangan dan media gambar. Gambar yang digunakan adalah gambar yang telah 

dipasang pada dinding kelas. Sehingga siswa bersama guru hanya belajar 

menggunakan gambar tersebut. Pada saat peneliti bertanya tentang metode yang 

digunakan pada saat proses pembelajaran, guru menjelaskan bahwa sering 

menggunakan ceramah, namun pernah menggunakan metode permainan untuk  

mata pelajaran lain. Guru menjelaskan siswa senang jika menggunakan media 

pembelajaran yang beragam, dan tidak hanya belajar dimeja, namun juga bergerak. 

Sehingga, terkadang guru juga melakukan permainan agar siswa lebih senang 

belajar. Namun menurut guru, permainan tidak bisa selalu digunakan karena 

melihat kondisi siswa yang sangat aktif sehingga jika digunakan terus menerus 

siswa terlalu santai. Jadi boleh digunakan kadang-kadang untuk refreshing. 

Permianan yang pernah dipakai adalah bermain peran dan cerdas cermat. Namun, 

metode permainan belum pernah digunakan untuk mata pelajaran bahasa jawa. 

Prestasi para peserta didik untuk pelajaran bahasa jawa juga kurang memuaskan, 

khususnya materi aksara jawa. Presentase kemampuan siswa kurang mampu untuk 

materi Bahasa Jawa adalah 60%.  

Sama halnya pada SDN Tlogomas 1 Malang, berdasarkan hasil wawancara 

pada tanggal 5 November 2017 pada wali kelas III,  pada SDN Tlogomas 1 Malang 
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ini juga hanya menggunakan buku pegangan dan media gambar untuk mata 

pelajaran Bahasa Jawa, sehingga kurang memanfaatkan ragam jenis media yang 

ada. Namun, pada mata pelajaran lainnya, guru menggunakan media yang ada. 

Contohnya untuk materi bangun datar, guru menggunakan kerangka dari besi yang 

telah di cat. selain itu, metode yang digunakan juga sering kali hanya ceramah, 

pemberian tugas dan eksperimen. Jika pada SDN 01 Donowarih masih pernah 

menggunakan metode permainan, namun di SDN Tlogonas 1 Malang belum pernah 

menggunakan metode tersebut. Maka dari itu peneliti ingin mengembangkan media 

pembelajaran alat peraga media Kotak Aksara Jawa (KORAWA) melalui 

permainan Bola Salju. Media ini merupakan pengembangan dari ide peneliti 

sendiri. Sedangkan terdapat penelitian terdahulu dengan judul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Birawa (Bingo Aksara Jawa) Sebagai Upaya Pengenalan 

Aksara Jawa Pada Siswa Kelas III Sekolah Dasar” oleh Ida Lestari yang sama-sama 

mengembangkan media dengan materi aksara jawa namun berbeda bentuk media 

pembelajarannya. Pada penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat diketahui 

bahwa media pembelajaran alat peraga dapat meningkatkan minat belajar anak dan 

meningkatkan prestasi anak. Hal ini dapat diketahui dari dari hasil yang didapat 

yang menunjukkan bahwa tanggapan siswa terhadap penggunaan media 

pembelajaran ini cukup baik sesuai dengan hasil uji responden siswa yang positif. 

Presentase skor positif bahwa penenggunaan permainan tersebut menyenangkan 

sehingga memudahkan siswa untuk belajar mengenal dan menghafal aksara jawa 

mencapai 99,2%.  
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah bentuk 

media pembelajaran dan cara permainan yang berbeda, selain itu tempat penelitian 

juga berbeda. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah 

sama-sama pengembangan media pembelajaran untuk materi aksara jawa dan 

sama-sama untuk kelas III SD. Jadi, berdasarkan penelitian diatas dapat 

disimpulkan bahwa SDN 1 Donowarih Karangploso dan SDN Tlogomas 1 Malang 

ini belum melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Media Kotak Aksara 

Jawa (KORAWA) Melalui Permainan Bola Salju Pada Materi Aksara Jawa Pada 

Siswa Kelas Rendah di SD. 

 

B.   Rumusan Masalah 

1 Bagaimana mengembangkan media Kotak Aksara Jawa (KORAWA) melalui 

permainan Bola Salju dengan materi Aksara Jawa pada siswa kelas rendah di 

Sekolah Dasar ? 

2 Bagaimana respon terhadap media Kotak Aksara Jawa (KORAWA)  melalui 

permainan Bola Salju dengan materi Aksara Jawa pada siswa kelas rendah di 

Sekolah Dasar ? 

 

C.  Tujuan Penelitian & Pengembangan 

1 Untuk mengembangkan media Kotak Aksara Jawa (KORAWA) melalui 

permainan Bola Salju dengan materi Aksara Jawa pada siswa kelas rendah di 

Sekolah Dasar. 
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3 Untuk mengetahui respon media media Kotak Aksara Jawa (KORAWA) 

melalui permainan Bola Salju dengan materi Aksara Jawa pada siswa kelas 

rendah di Sekolah Dasar  

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk media KORAWA ini merupakan jenis media pembelajaran alat 

peraga tiga dimensi. Produk ini akan diterapkan dengan menggunakan permainan 

Bola Salju. Permainan ini akan melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

yang menyenangkan. Karena produk ini bertujuan untuk membantu pengenalan dan 

penguasaan cara membaca huruf aksara Jawa dengan menggunakan metode yang 

menyenangkan. 

Bahan dasar dari pembuatan media ini adalah papan triplek. Papan triplek 

akan dibentuk balok, namun bagian depan terdiri dari 4 papan triplek. Pada setiap 

papan terdapat lubang yang akan diisi oleh paku plafon. Di atas lubang akan ada 

tempat kantong yang terbuat dari mika yang dibentuk. Sedangkan paku plafon akan 

digunakan sebagai tempat memasang kartu huruf aksara jawa. Setiap paku akan 

terdapat 6 kartu aksara jawa secara acak. Kartu aksara jawa akan dicetak pada kertas 

berbetuk belah ketupat, kemudian dilapisi karton. Media KORAWA akan sangat 

menarik karena memiliki warna-warna yang cerah. Selain itu, mudah digunakan 

dalam proses pembelajaran karena memiliki tata cara permainan yang mudah. 
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Menggunakan buku panduan dari pemerintah, menyebabkan anak akan 

mudah jenuh jika tidak diselingi oleh beberapa inovasi. Jadi dengan adanya media 

Kotak Aksara Jawa (KORAWA) dan permainan Bola Salju ini akan memberikan 

inovasi yang lebih menyenangkan sehingga siswa akan lebih tertarik untuk belajar, 

karena memiliki tampilan yang cerah, menyenangkan, berbeda dan siswa akan 

merasa seperti bermain seperti halnya karakter anak SD yang suka bermain.  

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

1. Asumsi 

Beberapa asumsi yang mendasari tentang pengembangan media Kotak Aksara 

Jawa (KORAWA) melalui permaianan Bola Salju antara lain : 

a. Guru belum menggunakan media apapun dalam proses pembelajaran di 

kelas, kecuali gambar dan buku. 

2. Keterbatasan pengembangan 

Beberapa keterbatasan pengembangan media KORAWA melalui permainan 

Bola Salju antara lain : 

a. Produk pengembangan dengan media KORAWA melalui permainan Bola 

Salju hanya terbatas pada materi aksara jawa. 

b. Objek pengembangan pada pengguna media KORAWA melalui permainan 

Bola Salju untuk kelas III SDN 1 Donowarih Karangploso dan SDN 

Tlogomas 1 Malang. 
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G. Definisi Operasional

1 Media pembelajaran merupakan perangkat keras pengantar pesan dan

perangkat lunak pengandung pesan.  

2 Permainan adalah setiap kontes antara pemain yang berinteraksi satu sama 

lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu pula.  

3 Aksara jawa (Hanacaraka) merupakan aksara turunan dari aksara Brahmi 

yang digunakan atau pernah digunakan untuk penulisan naskah-naskah 

berbahasa Jawa, Madura, Melayu, Sunda, Bali, dan Sasak. 


