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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Bahasa Jawa 

a. Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar 

Salah satu bahasa daerah yang terkandung di dalam kebudayaan nasional 

Indonesia adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa telah digunakan oleh suku bangsa 

Jawa seperti Banten, Jawa Barat dikawasan pantai utara, Jawa Tengah, dan Jawa 

Timur di Indonesia. Bahasa Jawa merupakan asset budaya yang mengandung 

tingkat tutur untuk membentuk watak yang luhur, rendah hati, dan menghormati 

orang. Tingkat tutur tersebut adalah tutur krama, madya dan ngoko. Tingkat 

tutur krama merupakan tingkat tutur yang penuh sopan santun dan segan dari 

pihak pertama kepada pihak ke dua. Tingkat tutur madya merupakan tingkat 

tutur menengah antara krama dan ngoko. Sedangkan tingkat tutur ngoko 

merupakan tingkat tutur yang mencerminkan keakraban terhadap lawan bicara.  

Pembelajaran bahasa jawa selain mengajarkan bahasa dan sastra Jawa juga 

perlu diarahkan untuk terjadinya transfer nilai-nilai budaya di dalamnya, hal ini 

didasarkan pada Suharti (2006:151). Menurut kurikulum Bahasa Jawa (2004:1) 

pelestarian dan pengembangan Bahasa Jawa didasarkan pada : 

(1) Bahasa Jawa sebagai alat komunikasi sebagian besar penduduk 

Jawa, (2) Bahasa Jawa memperkokoh jati diri dan kepribadian orang 

dewasa, (3) Bahasa Jawa, termasuk didalamnya sastra dan budaya 

Jawa, mendukung kekayaan khasanah budaya bangsa, (4) 
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Bahasa, Sastra dan budaya Jawa merupakan warisan budaya 

adiluhung, (5) Bahasa, Sastra, dan budaya Jawa dikembangkan 

untuk mendukung life skill. 

 

Tujuan pembelajaran Bahasa Jawa di SD adalah siswa memiliki budi pekerti 

yang luhur dan santun dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Jawa sesuai 

dengan budaya Jawa. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, emosional dan sosial. Menurut Nurhayati (2013:163) ungkapan 

tradisional Jawa mengandung semangat dan nilai luhur yang dapat menjadi 

landasan perilaku orang Jawa. Selain itu, juga dapat menjadi penuntun dalam 

bersikap, bertutur dan berperilaku. Contoh ungkapan tradisional Jawa adalah : 

Anak polah bapak kepradhah yang artinya perilaku anak yang tidak baik, maka 

orang tuanya yang akan terkena getahnya.  

Menurut kurikulum muatan lokal mata pelajaran bahasa Jawa yang 

dikeluarkan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur 2005 tujuan pembelajaran 

bahasa Jawa adalah : 

(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, keadaan, misalnya di sekolah, 

dirumah, di masyarakat dengan baik dan benar, (3) Siswa memiliki 

kemampuan menggunakan bahasa Jawa yang baik benar, (4) Siswa 

memiliki kemampuan menggunakan bahasa Jawa yang baik dan 

benar untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan intelektrual 

(berfikir kreatif menggunakan akal sehat, menerapkan kemampuan 

yang berguna, menggeluti konsep abstrak, dan memecahkan 

masalah), kematangan emosional dan sosial, (5) Siswa dapat 

bersikap positif dalam tata kehidupan sehari-hari di lingkungannya. 

 

Menurut Sabdwara (Supartinah, 2010: 24) fungsi bahasa Jawa antara 

lain : 
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(1) Bahasa Jawa adalah bahasa budaya di samping berfungsi 

komunikatif juga berperan sebagai sarana perwujudan sikap budaya 

yang sarat dengan nilai-nilai luhur, (2) Sopan santun berbahasa Jawa 

berarti mengetahui akan batas-batas sopan santun, mengetahui cara 

menggunakan adat yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab 

untuk perbaikan hidup bersama, (3) Agar mencapai kesopanan yang 

dapat menjadi hiasan diri pribadi seseorang, maka syarat yang harus 

ditempuh adalah pandai menegangkan perasaan orang lain di dalam 

pergaulan, pandai menghormati kawan maupun lawan, dan pandai 

menjaga tutur kata, tidak kasar, dan tidak menyakiti hati orang lain 

 

Wibawa (2006:14) menyatakan bahwa fungsi pembelajaran bahasa Jawa di 

sekolah setidaknya harus memiliki fungsi komunikasi, edukatif dan kultural. 

Fungsi komunikasi dimaksudkan agar siswa dapat berbahasa Jawa yang baik dan 

benar. Fungsi edukatif dimaksudkan agar siswa memperoleh nilai budaya Jawa 

untuk pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Sedangkan fungsi kultural 

dimaksudkan untuk membangun identitas dan menanamkan budaya bangsa 

dalam menyeleksi pengaruh budaya luar. 

Ruang lingkup materi Bahasa Jawa di SD telah dirumuskan didalam 

Peraturan Gubernur DIY No. 64 Tahun 2013 mencakup beberapa komponen 

yaitu kemampuan berbahasa, kemampuan bersastra, dan unggah-ungguh yang 

meliputi aspek-aspek mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca, dan 

menulis. Jadi, pembelajaran bahasa Jawa mencakup kemampuan bersastra, 

berbudaya yang meliputi aspek mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca 

dan menulis, agar tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

 

b. Pembelajaran Membaca Aksara Jawa di Sekolah Dasar 
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Pada kegiatan membaca, akan diperoleh informasi, pengetahuan dan 

pengalaman. Membaca merupakan kegiatan pikiran penuh perhatian untuk 

memahami informasi melalui indera penglihatan dengan menyusun simbol-

simbol sehingga memiliki arti dan makna (Prasetyono (2008: 57). Menurut 

Taringan (2008: 7), membaca merupakan proses yang dilaksanakan pembaca 

untuk mendapatkan pesan atau informasi yang akan disampaikan penulis melalui 

kata-kata atau bahasa tulis. Sedangkan tujuan membaca adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan wawasan pembaca, dan dijadikan langkah suatu 

pekerjaan atau profesi (Prasetyo, 2008:60). Tujuan membaca aksara Jawa adalah 

untuk mengetahui susunan dan memahami makna dari bentuk aksara Jawa 

(Novika, 2017 : 15). 

Membaca memiliki tiga komponen, yaitu : pengenalan awal aksara dan 

tanda baca, korelasi aksara dan tanda baca dengan unsur linguistik formal, dan 

hubungan lanjut dari komponen pertama dan kedua dengan makna. (Tarigan, 

2008:11).  

 

2. Aksara Jawa 

Aspek pembelajaran Bahasa Jawa di SD adalah membaca, menyimak, 

berbicara, dan menulis. Aspek membaca dapat dilihat dari kemampuan 

memahami isi dan makna suatu bacaan. Aspek menyimak dapat dilihat pada 

pemahaman teks lisan. Aspek berbicara dapat dilihat pada kemampuan 

mengungkapkan gagasan, pendapat, pesan dan perasaan secara lisan. 
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Sedangkan aspek menulis akan dilihat pada kemampuan mengungkapkan 

gagasan, pendapat, pesan dan perasaan secara tertulis. 

Salah satu materi pembelajaran bahasa Jawa untuk aspek membaca dan 

menulis adalah materi Aksara Jawa. Aksara jawa (Hanacaraka) adalah “aksara 

turunan dari aksara Brahmi yang digunakan atau pernah digunakan untuk 

penulisan naskah-naskah berbahasa Jawa, Madura, Melayu, Sunda, Bali, dan 

Sasak” (Muh. Arafik, 2013:72). Konon, menurut cerita zaman dahulu yang 

tersebar, Aksara Jawa diciptakan oleh Ajisaka. Ringkas kisah tentang Ajisaka 

yang dikutip oleh Soebalidinata adalah sebagai berikut : 

Ajisaka yang awalnya bernama Abusaka tinggal di Mahameru. Tahun 658, 

ia mengembara ke Arab dan berganti nama menjadi Ajisaka. Tahun 659 setelah 

bertemu Nabi Kilir, ia pergi ke Selan kemudian ke Keling. Pada saat itu bahasa 

dan aksara Jawa yang diajarkan adalah aksara Dewanagari, aksara Kundhu, dan 

bahasa Sanskerta. Tahun 670, ia kembali ke Selan dan merekayasa aksara 

Endradipa. Tahun 808, ia ke Lampung untuk mengajarkan Sastra Rimbagan dan 

Dentaywanjana. Tahun 925, ia tinggal di Medhang di dalam kekuasaan raja 

Dewatacangkar. Pada saat tahun 1002 raja Dewatacangkar turun tahta, ia 

mengganti gelar menjadi Prabu Girimurti. Tahun 1003, prabu Girimurti 

menciptakan aksara Rimbang dengan kelangkapannya. Sastra rimbang adalah 

sebagai berikut : 

Ha-na-ca-ra-ka 

Da-ta-sa-wa-la 

Pa-dha-ja-ya-nya 
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Ma-ga-ba-tha-nga 

Selain menciptakan itu, ia juga menciptakan sastra Candhisari, Radite, 

Soma, Anggara, Buda, Respati, Sukra, Saniscara.karya sastra lainnya adalah 

sastra Pancawanda (wage, kliwon, legi, pahing, pon), sastra Momana (nama 

tahun dalam 1 windu). Soebalidinata yang mengutip dari J. Kats mengatakan 

setelah Ajisaka mengalahkan Dewatacengkar kemudian berganti nama menjadi 

Prabu Jaka dan menjadi Raja, ia ingat dengan dua pengawalnya yang bernama 

Dora dan Sembada. Raja mengutus dua pengawalnya lain untuk menjemput 

Dora dan Sembada. Namun tanpa berunding dengan Sembada, Dora berangkat 

menghadap raja. Setelah menghadap raja, raja mengutus Dora untuk membawa 

Sembada dan mengambil keris yang dititipkan dulu. Namun setelah Dora 

meminta keris tersebut kepada Sembada, Sembada tetap mempertahankan keris 

tersebut karena bertahan dengan pesan raja dahulu bahwa keris hanya akan 

diberikan kepada raja sendiri yang menjemputnya. Karena sama-sama bertahan 

dengan perintah raja, terjadilah pertikaian sengit hingga menewaskan Dora dan 

Sembada. Setelah kematian dua pengawal kepercayaannya tersebut, prabu Jaka 

merekayasa aksara sebanyak 20 aksara yang mengacu kepada kisah Dora dan 

Sembada, yaitu : 

Ha-na-ca-ra-ka =  ada utusan 

Da-ta-sa-wa-la  =  tidak menyangkal 

Pa-dha-ja-ya-nya =  sama-sama berjaya 

Ma-ga-ba-tha-nga =  berakhir menjadi mayat 

(Soebalidinata, 1994:9) 
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Sebelum dikenal dengan Hanacaraka, aksara jawa dikenal sebagai aksara 

Jawa Kuno (Soebalidinata dalam Amir Rochkyatmo, 1996:11). Karya tulis 

mengenai aksara Jawa disusun oleh Willem Van der Molen (1993), namun 

merupakan penjabaran dan pengembangan dari Layang Ha-na-ca-ra-ka karya 

Darmabrata. Awal mula aksara jawa sebelum menjadi hanacaraka sekarang 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 : Aksara Jawa Kuna 

Sumber : Pelestarian dan Modernisasi Aksara Daerah, 1996 

 

Sedangkan hanacaraka yang sudah dikenal saat ini adalah : 

 

Gambar 2.2 : Hanacaraka 

Sumber : Aksara Jawa Lengkap dan Pasangan, Contoh, Cara Menulis, Latihan, 2017 
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Pembelajaran aksara Jawa di SD kelas III  hanya mengenal 20 aksara 

Jawa legena tanpa pasangan dan menggunakan sandhangan melalui 

kompetensi dasar membaca. Sandhangan merupakan penanda dalam aksara 

Jawa untuk mengubah bunyi. Hal tersebut dijabarkan pada buku pedoman 

penulisan aksara Jawa (2002: 13). Ketika aksara Jawa yang tidak mendapat 

sandhangan maka diucapkan sebagai gabungan konsonan dan vokal a. Vokal 

a dalam bahasa Jawa adalah sebagai berikut :  

a. a yang dibaca o dalam bahasa Indonesia, seperti kata :botol, honor.  

Contoh penggunaan dalam aksara Jawa: 

bs → basa 

pdh → padha 

b. a yang dibaca a dalam kata bahasa Indonesia seperti pada kata : hanya, 

mngn → mangan 

pkn → pakan 

Selain itu, ada 5 sandhangan swara yang digunakan untuk menghasilkan 

vokal lain. Sandhangan tersebut adalah : 

a. Wulu menghasilkan vokal i . Cara penulisan berada di atas huruf aksara 

jawa  

b. Pepet menghasilkan vokal e/ǝ. Cara penulisan berada di atas huruf aksara 

jawa  

c. Suku menghasilkan vokal u. Cara penulisan berada di atas huruf aksara 

jawa  
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d. Taling menghasilkan vokal è atau é. Cara penulisan berada di depan 

huruf aksara jawa  

e. Taling-tarung menghasilkan vokal o. Cara penulisan berada di kanan dan 

kiri huruf aksara jawa  

Selain sandhangan, terdapat panyijeg yang berguna untuk  konsonan 

mati. Panyijeg tersebut adalah : 

a. Wignyan menghasilkan konsonan mati h . Cara penulisan berada di 

belakang huruf aksara jawa  

b. Layar menghasilkan konsonan matirh . Cara penulisan berada di atas 

huruf aksara jawa  

c. Cecak menghasilkan konsonan mati ng . Cara penulisan berada di atas 

bagian akhir huruf aksara jawa, dibelakaang sandhangan swara wulu 

dalam satu kata, atau bagian atas aksara jawa 

d. Pangkon menghasilkan konsonan mati atau penutup dalam suku kata. 

Cara penulisan berada di belakang huruf aksara jawa yang dimatikan atau 

sebagai batas bagian kalimat seperti tanda koma.  

 

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar  

Standar Kompetensi : 

3. Mampu membaca dan memahami berbagai ragam bacaan melalui teknik 

membaca intensif, indah, dan membaca huruf Jawa 

Kompetensi Dasar : 

3.7 Mengenal dan memahami semua bentuk aksara legena 
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4. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media adalah “perantara” atau “pengantar” (Ari Dwi Haryono, 2014:47). 

Sedangkan menurut Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education 

Association/NEA) dalam (Arief S. Sadiman, 2010:6) menyatakan bahwa media 

merupakan bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta 

peralatannya. Media juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang membawa informasi 

dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan siswa 

(Sutikno dalam Ari Dwi Haryono, 2014). 

Sanjaya (Ari Dwi Haryono, 2014:47) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran merupakan perangkat keras pengantar pesan dan perangkat lunak 

pengandung pesan. Sedangkan menurut Communication on Instructional 

Technology mengartikan media pembelajaran sebagai alat yang hadir sebagai 

akibat dari revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran 

(Ari Dwi Haryono, 2014). 

Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu 

mengajar dalam bentuk cetak atau audiovisual untuk penyampaikan materi antara 

pendidik dengan siswa agar pesan lebih mudah diterima dan menjadikan siswa lebih 

termotivasi dan aktif. 

 

b. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Rudi Susilana dan Cepi Riyani (2009:14) membagi jenis-jenis media 

pembelajaran menjadi 2, yaitu yang pertama menurut bentuk informasi yang 
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digunakan ((1) media visual diam, (2) visual gerak, (3) audio, (4) audio visual diam, 

(5) audio visual gerak) sedangkan yang kedua melalui bentuk penyajian dan cara 

penyajian ((1) media grafis, bahan cetak dan gambar diam, (2) media proyeksi 

diam, (3) media audio, (4) media audio visual diam, (5) film, (6) televisi, (7)  

multimedia. Menurut Ari Dwi Haryono (2014:51) terdapat dua jenis media 

pembelajaran berdasarkan rancangannya. Media pembelajaran tersebut adalah 

media sederhana yang terdapat di lingkungan dan langsung dimanfaatkan, 

kemudian media canggih yang dirancang.  

Jenis media menurut taksonomi Leshin, dkk (dalam Arsyad, 2002: 79-101) 

adalah sebagai berikut. (a) Media berbasis manusia, (b) Media berbasis cetakan, (c) 

Media berbasis visual, (d) Media berbasis audiovisual, (e) Media berbasis 

komputer. Jenis-jenis media menurut Bretz (dalam Widyastuti dan Nurhidayati, 

2010: 17-18) mengklasifikasikan media ke dalam tujuh kelompok yaitu. (1) Media 

audio (2) Media cetak, (3) Media visual diam, (4) Media visual gerak, (5) Media 

audio semi gerak, (6) Media audio visual diam, (7) Media audio visual gerak. 

Berbeda dengan Henich (dalam Widyastuti dan Nurhidayati, 2010: 19) 

yang mengklasifikasikan media pembelajaran sebagai berkut : (1) media yang tidak 

diproyeksikan (2) media yang diproyeksikan (3) media audio (4) media video (5) 

media berbasis komputer (6) multimedia kit.  

Berdasarkan beberapa pendapat tentang jenis-jenis media pembelajaran, 

maka dapat disimpulkan bahwa media dapat dikategorikan menjadi tujuh jenis 

media yaitu media audio, media visual, media audio visual dan multimedia. 

c. Fungsi dan Manfaat 
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Fungsi media pembelajaran menurut Sutikno (2013) dalam Ari Dwi 

Haryono (2014) terdapat beberapa, yaitu : (1) Siswa lebih aktif, (2) Merangsang 

keinginan peserta didik untuk belajar, (3) Memperjelas cara penyajian, (4) 

Membantu pemahaman peserta didik, dll. Sedangkan Dr. Arief S.Sudiman (2010) 

menyatakan bahwa secara umum kegunaannya sebagai berikut : (1) Memperjelas 

penyajian pesan. (2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, seperti 

misalnya objek yang besar bisa digantikan dengan gambar, sedangkan objek yang 

kecil bisa dibantu dengan proyektor mikro, dll. (3) Dapat mengatasi sikap pasif 

peserta didik sehingga lebih aktif sehingga merangsang keinginan untuk belajar dan 

peserta didik dapat berinteraksi secara langsung dengan lingkungan. (4) Peserta 

didik memiliki karakteristik dan pengalaman yang berbeda sedangkan kurikulum 

dan materi pendidikan ditentukan sama dengan setiap siswa, maka dapat 

menggunakan media yang memberikan perangsang yang sama, mempersamakan 

pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. 

Lain halnya Lavied an Lents dalam Arsyad (2004) mengemukakan fungsi 

media pembelajaran adalah fungsi atensi, fungsi afektif,  fungsi kognitif dan fungsi 

kompensatoris. Fungsi atensi merupakan memfokuskan peserta didik untuk 

memperhatikan pembelajaran. Fungsi afektif akan tampak pada minat pesera didik 

dalam belajar. Selanjutnya fungsi kognitif merupakan pemahaman informasi. 

Sedangkan fungsi mengolah dan mengingat kembali informasi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran mempunyai fungsi dan 

manfaat yang positif bagi peserta didik, seperti dapat mengembangkan dan 

merangsang rasa ingin tahu siswa kepada materi pembelajaran dan dapat membantu 
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guru dalam pengelolaan kelas yang lebih efektif dan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

d. Cara Pemilihan Media Pembelajaran 

Ari Dwi Haryono (2014: 66-67) menyatakan beberapa faktor yang 

mendukung dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu : 

1. Objektifitas mengenai metode yang dipilih. 

2. Program pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa harus sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku. 

3. Sasaran program adalah media yang akan digunakan harus dilihat apakah 

sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik  

4. Situasi dan kondisi sekolah yang dipergunakan 

Arief S. Sudirman (2010:83) juga berpedapat tentang kriteria pemilihan 

media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan dan 

karakteistik media yang bersangkutan. Sedangkan menurut Aqib dalam Ari Dwi 

Haryono (2014) faktor-faktor pertimbangan untuk memilih media pembelajaran 

adalah sebagai berikut : 

1. Kompetensi pembelajaran 

2. Karakteristik sasaran didik 

3. Karakteristik media yang bersangkutan 

4. Waktu yang tersedia 

5. Biaya yang diperlukan 

6. Ketersediaan fasilitas/peralatan 
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7. Konteks penggunaan 

8. Mutu teknis media 

Jadi berdasarkan pernyataan diatas tentang cara pemilihan media 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran harus disesuaikan 

dengan tujuan program pembelajaran yang akan dicapai dan dapat menjadi 

perantara yang dapat mudah dipahami oleh peserta didik sehingga meningkatkan 

perkembangan peserta didik. 

 

5. Permainan 

a. Pengertian Permainan 

Permainan merupakan interaksi antara pemain satu dengan pemain lainnya 

dengan aturan-aturan yang telah disepakati sehingga mencapai tujuan yang akan 

dicapai. Hal ini berdasarkan pernyataan Arief S. Sudirman (2010. Sedangkan 

menurut Hans Daeng (dalam Andang Ismail, 2009 : 17-26) permainan merupakan 

aktifitas bermain untuk kesenangan anak yan bertujuan untuk proses pembentukan 

kebribadian anak dengan. Kimpraswil (dalam As’adi Muhammad, 2009 : 26) juga 

mengatakan bahwa permainan merupakan usaha melatih pikiran dan fisik untuk 

meningkatkan serta mengembangkan motivasi, kinerja dan prestasi dalam 

pelaksanaan tugas.  
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b. Jenis-Jenis Permainan 

Arief S. Sudirman (2010:77) menyatakan bahwa jenis permainan dibagi 

menjadi 2 kelompok, yaitu : 

1. Permainan kompetitif  

Permainan kompetitif memiliki tujuan dan pemenang yang jelas. 

2. Permainan non kompetitif 

Permainan non kompetitif tidak mempunyai pemenang namun hanya 

berkompetisi dengan permainan itu sendiri. 

 

c. Kelebihan Permainan dalam Pembelajaran  

Penggunaan permainan dalam proses belajar mengajar memiliki kelebihan. 

Kelebihan permainan dalam pembelajaran menurut Arief S. Sudirman (2010:78) 

adalah sebagai berikut : 

1. Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan dan menghibur untuk dilakukan 

2. Permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari peserta didik untuk 

belajar 

3. Permainan dapat memberikan umpan balik langsung 

4. Permainan memungkinkan penerapan konsep-konsep ataupun peran-peran ke 

dalam situasi dan peranan yang sebenarnya di masyarakat. 

5. Permainan bersifat luwes sehingga dapat dipakai untuk berbagai tujuan 

pendidikan 

6. Permainan dapat dengan mudah dibuat dan diperbanyak 
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Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa permainan dalam 

pembelajaran berperan aktif dalam proses pembelajaran untuk merangsang peserta 

didik untuk senang belajar sehingga peserta didik dapat berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. 

 

6.   Media Kotak Aksara Jawa (KORAWA) Melalui Permainan Bola Salju 

a.  Pengertian Media KORAWA Melalui Permainan Bola Salju 

Media Kotak Aksara Jawa (KORAWA) merupakan media pembelajaran 

yang digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Jawa, khususnya materi Aksara Jawa. 

Media ini berbentuk alat peraga. Alat peraga merupakan alat nyata yang dapat 

dilihat, diraba, dan digunakan secara langsung untuk membantu guru dalam proses 

belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien (Sudjana : 2009). Nama media Kotak 

Aksara Jawa (KORAWA) didapat karena media ini berbentuk kotak dengan paket 

kartu huruf. Sedangkan permainan Bola Salju merupakan permainan lempar bola. 

Cara bermainnya hanya dengan melempar bola kearah objek yang terdapat pada 

media pembelajaran. Objek tersebut adalah kumpulan kartu huruf aksara jawa.  

Media pembelajaran ini merupakan integrasi dari mata pelajaran Bahasa 

Jawa kelas III dengan standar kompetensi 3. Mampu membaca dan memahami 

berbagai ragam bacaan melalui teknik membaca intensif, indah, dan membaca uruf 

Jawa, dan kompetensi dasar 3.7 Mengenal dan memahami semua bentuk aksara 

legena 
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b.  Manfaat Media Kotak Aksara Jawa (KORAWA) Melalui Permainan Bola 

Salju 

 Media Kotak Aksara Jawa (KORAWA) memiliki manfaat yaitu : 

a. Memotivasi siswa untuk belajar  

b. Memudahkan siswa mengenal huruf aksara jawa 

c. Proses pembelajaran akan lebih menyenangkan  

d. Melatih jiwa kompetisi siswa 

e. Melatih cara berpikir siswa lebih kreatif, cepat dan cermat.  

f. Menyeimbangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa 

  

c.    Karakteristik Media Kotak Aksara Jawa (KORAWA) Melalui 

Permainan Bola Salju 

 Karakteristik media pembelajaran KORAWA yaitu : 

1. Media sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran 

2. Memiliki petunjuk penggunaan dengan jelas 

3. Bisa digunakan secara kelompok dan individu 

4. Menggunakan tampilan yang warna-warni sesuai kesukaan siswa 

5. Menggunakan bahan yang ringan sehingga mudah dipindah 

6. Cara penggunaan media yang sederhana 

7. Aturan permainan yang mudah dan menyenangkan 
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d. Desain Media Kotak Aksara Jawa (KORAWA) Melalui Permainan Bola 

Salju 

 Pembuatan produk media pembelajaran KORAWA ini, terdapat 3 bagian yang 

akan dibuat, yaitu bagian kartu huruf aksara jawa, bagian box permainan, dan bola 

lempar. Bahan-bahan media berasal dari bahan-bahan yang aman, mudah diperoleh, 

tahan lama, dan relatif murah. Bagian pertama yaitu kartu huruf aksara jawa akan 

didesain menggunakan michrosoft word kemudian di print, ditempel pada karton, 

dan dilubangi bagian atas. 

 Bagian kedua yaitu box permaian akan dibuat dengan bahan dasar triplek. 

Papan triplek akan dibentuk balok dengan ukuran bagian belakang   berukuran 60 

x 80 cm, sedangkan bagian kanan, kiri, atas dan bawah berukuran 10 x 80 cm. 

Bagian depan terdiri dari 4 papan triplek dengan ukuran 10 x 60 cm dengan jarak 

papan adalah 10 cm. Pada setiap papan terdapat lubang dengan jarak 10 cm pada 

setiap lubang. Lubang tersebut akan diisi oleh paku paflon. Paku akan digunakan 

sebagai tempat memasang aksara jawa. Setiap paku akan terdapat 6 kartu aksara 

jawa secara acak. Di atas lubang akan ada kantong yang terbuat dari mika 

transparan. Kantong tersebut akan digunakan untuk memasukkan nama huruf 

aksara jawa dalam bahasa Indonesia. Bagian ketiga yaitu bola lempar akan 

menggunakan bola plastik biasa yang akan dihias. 
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e.  Kelemahan dan Kelebihan Media Kotak Aksara Jawa (KORAWA) Melalui 

Permainan Bola Salju 

Kelebihan dan kelemahan media KORAWA adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Kelebihan dan Kelemahan Media KORAWA 

No. Kelebihan  Kelemahan  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5.  

 

6.  

Media aman, awet dan mudah dirawat 

Penampilan menarik 

Mudah dipahami karena cara penggunaan 

yang sederhana 

Tidak terlalu berat 

Menyeimbangkan kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotorik 

Permainan yang menyenangkan 

Kurang efektif untuk pembelajaran 

pada kelompok besar. 

Membutuhkan waktu yang cukup lama 

dalam pembuatan 

Susah dipindahkan oleh siswa karena 

terlalu besar 

 

f.  Sintaks Media Kotak Aksara Jawa (KORAWA) Melalui Permainan Bola 

Salju 

Cara penggunaan media KORAWA melalui permainan Bola Salju ini, 

guru akan menunjukkan huruf aksara jawa yang sudah terpasang secara urut dari 

kiri ke kanan, kemudian bertanya jawab nama-nama huruf aksara jawa. Guru akan 

memberi kesempatan pada semua siswa untuk mempelajari setiap huruf aksara 

jawa. Kemudian guru menjelaskan bahwa guru akan menaruh nama-nama aksara 

jawa dalam bahasa Indonesia secara acak di dalam kantong. Kemudian guru  

menginstruksi setiap siswa memasangkan huruf aksara jawa pada paku sesuai 

namanya. Setelah itu, guru menginstruksi kepada siswa untuk membentuk 

kelompok, sementara guru memasang kartu huruf lainnya pada paku paflon. Setiap 

paku akan terdapat 6 kartu huruf aksara jawa yang sudah acak.  

Guru akan menjelaskan peraturan cara bermain, yaitu salah satu siswa 

pada kelompok akan melempar bola sebanyak 2 kali dan harus mengenai 2 paket 
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kartu huruf. Kemudian kelompok akan membentuk barisan kebelakang. Guru akan 

menyalakan stopwatch dan secara bergiliran setiap anggota kelompok akan 

menjawab kartu yang sudah dibuka. Jika terdapat siswa yang tidak bisa 

menjawabnya, bisa mengatakan pass kemudian siswa selanjutnya bisa 

menjawabnya. Permainan akan dilanjutkan oleh kelompok lainnya dengan cara 

yang sama. Karena permaianan ini termasuk jenis permaianan kelompok, maka 

penilaian akan dilakukan secara kelompok. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Birawa (Bingo Aksara Jawa) Sebagai Upaya Pengenalan Aksara Jawa Pada Siswa 

Kelas III Sekolah Dasar oleh Ida Lestari, mendapatkan hasil kelayakan ahli media 

dengan skor rata-rata 4,5 dan presentase kelayakan 90%. Skor dan presentase 

tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan penilaian dari ahli bahasa 

Jawa SD menunjukkan media pembelajaran yang dikembangkan memiliki banyak 

kelebihan, yaitu sesuai kurikulum, sangat mudah digunakan, dan materi sesuai 

dengan tingkat pemahaman siswa. Rata-rata skor yang diberikan oleh ahli materi 

bahasa Jawa adalah 4,8 dan presentase 96,8% termasuk dalam kategori sangat layak 

dan valid. Selain itu berdasarkan uji coba media pembelajaran Birawa pada 

kelompok kecil, yaitu pada 12 siswa dengan kemampuan rendah, sedang dan tinggi, 

dapat disimpulkan bahwa siswa memberikan respon yang sangat baik, siswa 

berpendapat bahwa menggunakan media Birawa lebih mudah dan menyenangkan. 

Skor presentase menunjukkan skor positif yang mencapai 99,2% termasuk kategori 
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sangat layak dan valid. Sedangkan pada uji coba kelompok besar, yaitu pada 40 

siswa, dapat disimpulkan bahwa seperti halnya hasil dari uji coba kelompok kecil, 

menggunakan media BIRAWA lebih mudah dan menyenangkan. Skor presentase 

menunjukkan skor positif yang mencapai 97,6% termasuk kategori sangat layak 

dan valid. Berdasarkan uji coba ini dapat diketahui bahwa siswa tertarik dengan 

media pembelajaran yang memiliki permainan. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian oleh Ida Lestari tersebut adalah produk yang dihasilkan berbeda dan 

tempat penelitian yang berbeda. 

Pada penelitian yang kedua yang berjudul “Pengembangan Media Domaja 

(Domino Aksara Jawa) Dalam Mengenalkan Aksara Jawa Untuk Siswa Kelas III 

SD” oleh Pratiwi Kusumaningtyas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

Domaja sangat layak dan valid. Hal ini berdasarkan skor presentase dari ahli media 

pembelajaran yang menunjukkan presentase 89%, kemudian presentase ahli materi 

menunjukkan 91%, presentase uji coba pada kelompok kecil adalah 92,3% dan uji 

coba paa kelompok besar yang menunjukkan presentase 92,1%. Jika skor 

presentase lebih dari 81%, maka media pembelajaran dikatakan sangat layak dan 

valid. Jadi presentase tersebut membuktikan bahwa media Domaja dapat dijadikan 

pedia pembelajaran bahasa Jawa materi Aksara Jawa. Sama halnya dengan 

penelitian sebelumnya, penelitian oleh Pratiwi Kusumaningtyas juga memiliki 

perbedaan yaitu adalah produk yang dihasilkan berbeda dan tempat penelitian yang 

berbeda. 
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