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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Bahasa Jawa

a. Hakikat Pembelajaran Bahasa Jawa SD

      Dimyati dan Mudjiono 2002: 5 mengungkapkan bahwa pembelajaran 

terdiri atas dua peran antara guru dan siswa. Peran guru adalah membuat 

desain instruksional, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertindak 

mengajar, dan mengevaluasi hasil belajar. Peran siswa adalah mengalami 

proses belajar, mencapai hasil belajar, dan menggunakan hasil belajar. 

Dengan demikian, pembelajaran adalah kegiatan belajar untuk siswa yang 

dirancang oleh guru untuk mencapai hasil belajar. Berdasarkan pengertian 

tersebut, dapat diketahui bahwa tugas guru tidak hanya hadir dalam kegiatan 

pembelajaran tetapi mendesain kegiatan pembelajaran. 

      Adapun kegiatan pembelajaran yang dirancang didasarkan pada 

kurikulum yang telah ada sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar sesuai 

dengan kompetensi yang ada. Mata pelajaran Bahasa Jawa dalam Pergub 

JATIM No. 19 tahun 2014 merupakan mata pelajaran muatan lokal wajib 

Sekolah Dasar di jawa dan madura. Materi Bahasa Jawa disampaikan dalam 

kegiatan pembelajaran Bahasa Jawa yang dilaksanakan selama dua jam 

pelajaran selama seminggu. Peraturan tersebut memiliki maksud sebagai 

wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan estetika, etika, moral, 

spiritual, dan karakter sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3. Sedangkan 

tujuan diterbitkannya peraturan tersebut yaitu untuk melestarikan, 
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mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah sebagaimana 

yang disebutkan dalam pasal 4. Dengan demikian lagu dan media pizza jawa 

dibuat untuk menarik perhatian siswa memelajari unggah ungguh basa bab 

paraganing awak. 

       Pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa yang diselenggarakan di Sekolah 

Dasar fokus pembelajaran meliputi empat aspek diantaranya mendengarakan, 

berbicara, membaca serta menulis (Tim New Pakem 2014:1). Aspek 

membaca, menyimak, berbicara, dan menulis merupakan keterampilan 

berbahasa yang dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Jawa di Sekolah 

Dasar. Pengembangan keterampilan membaca difokuskan pada kemampuan 

dalam memahami isi suatu bacaan, keterampilan menyimak pada dasarnya 

hampir sama dengan keterampilan membaca, yang membedakan pada 

keterampilan menyimak peserta didik memahami isi teks dalam bentuk lisan, 

pengembangan keterampilan menulis difokuskan pada kemampuan dalam 

menyampaikan suatu gagasan, pesan dan perasaan secara tertulis. 

Ketrampilan dalam berbicara menggunakan bahasa jawa secara lisan 

difokuskan pada pada kemampuan dalam manyampaiakan gagasan, pendapat, 

pesan, dan perasaan. 

b. Tujuan Pembelajaran Bahasa Jawa 

       Mata pelajaran bahasa Jawa dalam pelaksanaannya di sekolah dasar juga 

mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Endang (2015:107) tujuan 

pembelajaran bahasa Jawa adalah agar siswa dapat berkomunikasi dengan 

bahasa Jawa yang santun dan berbudi pekerti luhur sesuai budaya Jawa, 

disamping itu pembelajaran bahasa Jawa sebagai wujud Konservasi budaya. 
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Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa bahasa Jawa merupakan mata 

pelajaran  muatan lokal wajib yang ada pada pendidikan sekoah dasar yang 

memiliki tujuan agar peserta didik dapat berkomunikasi meenggunakan 

bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. 

      Suwarno (2001: 21) menyatakan tujuan umum pembelajaran bahasa 

adalah meningkatkan keterampilan berbahasa Jawa (nyemak, micara, maca, 

nulis), dengan menguasai empat keterampilan berbahasa Jawa. Harapannya 

akan tumbuh sikap positif dalam diri murid, yaitu sikap rumangsa 

handarbeni, melu hangrungkebi, mulad sarira hangrasawani.  

       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 intelektual (berfikir 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. 
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       Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran bahasa jawa pada dasarnya adalah untuk meningkatkan 

keterampilan berbahasa jawa dengan baik dan benar serta menumbuhkan 

sikap positif siswa melalui berbahasa jawa  

c. Materi Bahasa Jawa Paraganing Awak 

1) KD :  

3.1 Mendengarkan, memahami, dan mengidentifikasi   bunyi bahasa 

daerah yang didengar dengan tepat. 

4.1 Melafalkan  bunyi bahasa daerah yang didengar dengan tepat. 

2) Indikator :  

3.1.1 Mencocokkan gambar sesuai dengan bunyi yang didengar. 

4.1.1 Mengucapkan bunyi bahasa daerah yang didengar dengan lafal 

yang tepat. 

3) Tujuan : 

a. Setelah siswa membaca teks siswa menjadi dapat mencocokkan 

gambar dengan sesuai 

b. Setelah siswa menyanyikan lagu dan memainkan media pizza jawa 

siswa menjadi dapat melafal menggunakan basa ngoko dan ngoko 

alus 
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Liburan Nggone Si Mbah 
 

 
 

Prei an semester wingi aku liburan menyang simbah 

Simbah omah e ana ing daerah simpang lima gumul kediri 

Aku menyang simbah di terne bapak numpak mobil 

Aku liburan seminggu menyang simbah  

Saben wayah isuk aku di ajak mlaku mlaku menyang simpang lima gumul 

Mari jalan jalan aku di ajak maem sego pecel 

Aku seneng amergo aku diajak simbah gawe roti bronis 

Bronis gawenane simbah enak banget 

Pas sabtu malem minggu simbah ngajak aku jalan jalan menyang sri ratu 

Minggu isuk e aku diajak renang ing GPI (gumul paradise island) 

Pokok e aku seneng banget liburan menyang simbah 

Liburan taun ngarep aku arep menyang simbah maneh. 

Gambar 2. 1 Materi Paraganing Awak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Olahan Peneliti)  
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Tabel 2. 1 Materi Paraganing Awak 

No  Tembung Ngoko Tembung Krama 

1. Rambut Rikma 

2. Mata Soca 

3. Lambe Tutuk/Lathi 

4. Irung Grana 

5. Gulu Jangga 

6. Tangan Asta 

7. Sikil Ampeyan 

8  Bathuk                       Palarapan 

9 Idep Ibing 

10  Untu                            Waja 

11 Kuping Talingan 

12 Githok                          Griwa 

13 Awak Sarira 

14  Driji                              Racikan 

(Sumber : Pepak Bahasa Jawa) 

 

2. Lagu Anak 

a. Pengertian Lagu Anak 

       Endaswara (2009:66) menyatakan lagu anak-anak adalah lagu yang 

bersifat riang dan mencerminkan etika luhur. Lagu anak adalah lagu yang 

biasa dinyanyikan oleh anak anak, syair lagu anak biasanya berisi hal 

sederhana yang dilakukan anak anak. Lagu anak sudah menjadi budaya 

populer, dan lagu anak anak merupakan lagu pop yang bernuansakan anak 

anak 

       Nurita (2011) menyatakan bahwa lagu anak mengajarkan tentang suatu 

budi pekerti yang memberikan pengaruh baik dalam pertumbuhan mereka. 

Dengan kata lain, dampak positif dalam lagu anak yang mengajarkan tentang 

suatu tindakan sopan santun yang dapat mempengaruhi pikiran, jiwa, dan 

raga mereka. Sebab lagu anak yang tepat dapat mencakup semua aspek tujuan 

pembelajaran pada anak.  

       Kesimpulannya bahwa lagu anak merupakan sebuah karya tertulis yang 

diperdengarkan dengan iringan musik, yang dapat menimbulkan rasa sedih, 
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senang, bersemangat, dan perasaan emosi lain karena efek dari lagu yang 

begitu menyentuh. Keadaan ini yang justru menjadikan proses pembelajaran 

menjadi tidak kaku, dan terkesan dikondisikan, yang kadang dalam beberapa 

hal tidak disenangi oleh siswa. Melihat keuntungan tersebut, lagu 

memberikan keuntungan tersendiri bagi pengajaran pengucapan, sehingga 

hasilnya dianggap lebih efektif. Hampir semua anak senang dengan lagu 

karena lagu mempunyai karakteristik menyenangkan. 

b. Karakteristik Lagu Anak 

           Karakteristik lagu menurut Taher (2010:5) memiliki garis melodi yang 

sederhana, mudah dinyanyikan, memiliki karakter lagu yang riang, syairnya 

bertutur tentang alam, hewan, dan hal-hal yang dekat dengan dunia anak. 

Melodi vokal juga perlu diperhatikan. Prinsip dari bentuk melodi juga dapat 

dipelajari dari melodi-melodi pada vokal menurut Jones dalam Mudjilah 

(2010:30) yang menyatakan bahwa, terdapat tiga karakteristik yang dimiliki 

oleh suara manusia, yaitu range, gerakan (motion), dan disusun dalam bagian-

bagian pendek, selain itu, melodi vokal juga harus memperhatikan teks, kata 

kata, dan ide-ide yang akan menentukan bentuk melodi. Pradoko (2009:1) 

menyatakan bahwa, wilayah suara anak usia TK, SD, SMP secara umum 

sudah meluas yaitu dari antara nada a sampai dengan nada d2. Melodi lagu 

anak-anak sebaiknya tidak melebihi wilayah suara atau range nada pada vokal 

anak-anak agar anak-anak dengan mudah menyanyikan lagu tersebut 

c. Aspek Yang di Perlukan dalam Lagu Anak  

       Menurut Nurita (2011)  beberapa aspek tujuan pembelajaran yang 

terdapat pada lagu anak yang mengajarkan budi pekerti adalah : 



22 
 

1) Aspek kognitif atau pemahaman dan pemikiran mereka terhadap 

pengetahuan tentang tingkah laku terpuji. 

2) Aspek afektif yang menekankan pada pengaruh lagu anak terhadap emosi 

atau perasaan serta perilaku mereka. 

3) Aspek psikomotorik yakni kemampuan mereka dalam berperilaku sopan 

santun, yang tercermin dalam keterampilan berkomunikasi verbal atau non 

verbal sesuai dengan keadaan dan situasi. 

3. Media Evaluasi Pizza Jawa 

a. Media  

1) Pengertian Media Pembelajaran 

       Menurut Riyana (2007:6) media merupakan alat saluran komunikasi dan 

media sebagai teknologi pembawaan pesan yang dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran. Pendapat lain dikemukakan oleh Asra (2010:160) 

bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan digunakan 

untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan siswa untuk mendorong proses belajar. Menurut Hamdani (2011:72) 

media pembelajaran adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim atau 

penerima pesan.  

       Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa selain 

metode pembelajaran, media pembelajaran merupakan unsur terpenting dalam 

jalannya proses pembelajaran. Namun yang harus diingat bahwa penggunaan 

media pembelajaran tidak selamanya sesuai dengan materi yang disampaikan. 

Media pembelajaran tidak selamanya berupa alat atau teknologi canggih, guru 

juga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar siswa dan benda konkrit sebagai 
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media pembelajaran. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan seorang guru 

untuk menciptakan sebuah media pembelajaran yang kreatif dan inovatif 

sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan 

bermakna bagi siswa.  

2) Manfaat Media Pembelajaran 

       Hamdani (2011:73) menyebutkan manfaat dari media pembelajaran adalah 

untuk menyampaikan materi pelajaran agar dapat diseragamkan, Proses 

pembelajaran yang terjadi dalam kelas  menjadi lebih jelas dan menarik, Proses 

pembelajaran menjadi lebih interaktif, dapat mengefisiensi waktu dan tenaga, 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, kemudian memungkinkan proses 

belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dan media dapat 

menumbuhkan sikap positif terhadap materi dan proses belajar. 

       Media pembelajaran memiliki peranan penting bagi guru maupun siswa. 

Penggunaan media pembelajaran bagi guru yaitu dapat mempermudah 

penyampaian materi dan dapat membangun komunikasi yang baik kepada 

siswa. Proses pembelajaran yang menyenangkan juga dapat terwujud dengan 

penggunaan media pembelajaran yang tepat.  

3) Jenis-jenis Media Pembelajaran 

       Media pembelajaran terdiri dari beberapa jenis yang dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran. Menurut Asyhar (2012:44) menjelaskan bahwa 

pada dasarnya media dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu media 

visual, media audio, media audio visual dan multimedia. Adapun penjelasan 

terkait jenis-jenis media tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 
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a) Media Visual,  

       yaitu jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera 

penglihatan semata-mata dari peserta didik. Dengan media ini 

pengalaman belajar yang dialami peserta didik sangat tergantung pada 

kemampuan penglihatannya. 

b) Media Audio 

       adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. 

Pengalaman belajar yang didapatkan adalah dengan mengandlakan 

indera kemampuan pendengaran.  

c) Media Audio Visual 

       adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu 

proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disampaikan 

melalui media ini berupa pesan verbal dan nonverbal yang 

mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran.  

d) Multimedia 

       yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan 

secata terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran. 

pembelajaran multimedia melibatkan indera penglihatan dan 

pendengaran melalui media teks, visual diam, visual gerak, dan audio 

serta media interaktif berbasis computer dan teknologi komunikasi dan 

informasi.  
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       Pendapat lain dikemukan oleh oleh Sudjana (2011:3) menyebutkanbahwa 

ada bermacam macam jenis media.diantaranya yaitu media grafis, media tiga 

dimensi, media proyeksi dan lingkungan sebagai media : 

a) Media grafis (dua dimensi) 

       seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, 

komik dan lainnya. 

b) Media tiga dimensi 

        yaitu dalam bentuk model padat, misalnya model penampang, 

model susun, model kerja dan sebagainya. 

c) Media proyeksi 

       seperti slice, film, penggunaan OHP (Proyektor Transparansi) dan 

lainnya. 

d)  Penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. 

 

       Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

terdiri dari beberapa jenis yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran 

sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutahan.  
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4. Evaluasi Pembelajaran  

a. Pengertian Evaluasi 

       Evaluasi merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari 

proses pembelajaran. Maka sudah selayaknya apabila evaluasi menjadi hal yang 

amat  penting guna mengetahui tingkat kemajuan siswa, 

       Menurut rama yulis (2008:332) mengatakan bahwa evaluasi adalah  suatu 

proses kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan menginter pretasikan informasi 

agar menetapkan keluasan pencapaian tujuan individ. Sedangkan menurut abdul 

mujid dan jusuf mudzakir  (2010:211) mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu 

proses penilaian terhadap kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan peserta 

didik dengan tujuan pendidikan. 

       Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu 

proses untuk merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang 

sangat diperlukan untuk membuat beberapa alternative dalam mengambil 

keputusan. Sesuai dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan evaluasi atau 

penilaian merupakan suatu proses yang sengaja dilaksanakan untuk mendapatkan 

informasi atau data. Berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat 

keputusan. Di mana informasi data yang dikumpulkan itu haruslah data yang 

sesuai dan mendukung tujuan evaluasi yang direncanakan.  

b. Jenis Evaluasi  

       Evaluasi merupakan salah satu komponen dalam pembelajaran. hal ini 

membuktikan bahwa evaluasi memiliki  peranan yang penting dalam proses 

pembelajaran. Jenis dibagi menjadi dua diantaranya adalah evaluasi formatif dan 

Sumantif yakni : 
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1) Evaluasi Formatif  

       (Sudijono, 2007: 23) menyatakan bahwa evaluasi formatif adalah evaluasi 

yang dilaksanakan di tengah-tengah atau pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali satuan pembelajaran atau 

subpokok bahasan dapat diselesaikan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh 

mana peserta didik “telah terbentuk” sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah 

ditentukan 

Contohnya : tes yang dilakukan setelah pembahasan tiap bab atau KD 

(kompetensi dasar). 

2) Evaluasi Sumatif  

       (Sudijono, 2007: 23) menyatakan bahwa evaluasi sumatif adalah evaluasi 

yang dilaksanakan setelah sekumpulan program pelajaran selesai diberikan. 

Dengan kata lain evaluasi yang dilaksanakan setelah seluruh unit pelajaran selesai 

diajarkan  

Contohnya : Tes catur wulan,Tes akhir semester, EBTA. 

       Media Evaluasi pizza jawa ini adalah temasuk ke dalam evaluasi formatif. 

Media ini di ciptakan didasarkan pada tujuan evaluasi formatif itu sendiri yaitu 

untuk memperbaiki produktifitas proses pembelajaran melalui tes disetiap bab nya 

menggunakan lagu dan media pizza jawa. 

5. Lagu dan Media Evaluasi Pizza Jawa 

       Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu berupa lagu dan media 

evalusi pizza jawa.  Media evaluasi pizza jawa ini merupakan media evaluasi 

formatif karna media ini digunakan setelah guru mengajarkan bab tentang 
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paraganing awak. Cara kerja media ini adalah  dengan di iringi lagu yang berjudul 

paraganing awakku. 

      Inovasi produk media evaluasi pizza jawa, media ini salah satu media yang 

nantinya akan digunakan guru untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai 

materi paraganing awak. Hal ini bertujuan memudahkan kerja guru. Evaluasi atau 

penilaian hasil akhir selalu erat kaitannya dengan ujian yang menggunakan kertas 

dan terkesan menegangkan siswa. Kadangkala dikarenakan tegang, siswa merasa 

takut padahal siswa sudah memahami materi. Berangkat dari masalah ini 

mendorong untuk membuat media evaluasi yang menyenangkan dan dapat 

mengubah suasana tegang.  

       Penggunaan media pizza jawa ini berkaitan dengan lagu paraganing awak. 

Jadi media pizza jawa ini berbentuk seperti pizza yang terdiri dari tujuh slice, 

masing-masing slice nya bergambar dari paraganing awak seperti mata, hidung, 

bibir, dan sebagainya. Pada tatakannya terdapat kata yang menujukan basa krama 

dari paraganing awak. Penggunaannya sambil bernyanyi sambil menyusun pizza. 

       Media evaluasi ini sengaja dibuat sesederhana mungkin karena bertujuan 

untuk tidak merumitkan penggunanya, lirik lagu nya pun sangat sederhana dan 

sangat memperhatikan tempo, agar siswa anak kelas rendah tidak kesulitan dalam 

menghafal. 

6. Penelitian dan Pengembangan 

         Dalam bukunya Adelina Hasyim (2015:100) Model pengembangan yang 

digunakan dalam pengembangan produk pembelajaran berupa bahan ajar dalam 

bentuk cetak, audio, audiovisual atau multimedia adalah model hannafin and peek  
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model (1988)  yang merupakan salah satu model pembelajaran,  sistematik 

sebagai aspek praktik perancangan dan pengembangan materi berupa bahan ajar .  

       Menurut Hanafin dan Peek (Afandi dan Badarudin, 2011:26) model desain 

pembelajaran terdiri dari tiga fase yaitu Need Assessment (Fase Analisis 

Keperluan), Design (Fase Desain), dan Develop/Implement (Fase Pengembangan 

dan Implementasi). Dalam model ini disetiap fase akan dilakukan penilaian dan 

pengulangan. 

a. Need Assesment 

       Tahap need assaesment ini adalah analisis kebutuhan dilakukan dengan 

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan suatu media 

pembelajaran termasuklah di dalamnya tujuan dan objektif media pembelajaran 

yang dibuat, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kelompok 

sasaran, peralatan dan keperluan media pembelajaran. Wina Sanjaya (2008:93) 

mengemukakan secara detail langkah-langkah need assessment yakni : 

1.Tahapan Pengumpulan Informasi 

2. Tahapan Identifikasi Kesenjangan 

3. Analisis Performance 

4. Mengidentifikasi Kendala Beserta Sumber-sumbernya 

5. Identifikasi Krakteristik Siswa 

6. Identifikasi Tujuan 

7. Menentukan PermasalahanTahap Perancangan (Design) 
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b. Perancangan 

       Informasi dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang 

akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. dokumen yang dihasilkan 

dalam fase ini adalah dokumen story board yang mengikut urutan 

aktifitas  pembelajaran. 

c. Pengembangan dan Implementasi 

       Terdiri dari  penghasilan diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif 

dan penilaian sumatif. Hasil dari proses pengujian dan penilaian ini akan 

digunakan dalam proses pengubahsuaian untuk mencapai kualitas media yang 

dikehendaki.  
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B. Penelitian yang Relevan 

Tabel 2. 2 Penelitian Relevan 

 Peneliti Judul Hasil 

1 Rahma Widiana 

Sari  

PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN KERTU 

PINTER BAHASA JAWAUNTUK 

KELAS III SDN CATUR 

TUNGGAL 

Menghasilkan produk berupa 

kertu bahasa jawa krama  

2 Taufiqul Khoyr PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN BERDIALOG 
BERBASIS FLASH UNTUK SISWA 

KELAS VII SMP NEGERI 
1 BRANGSONG 

Menghasilkan produk berupa 

dialog flash bahasa jawa 

krama 

( Sumber : Olahan Peneliti) 

Tabel 2.3 Penelitian Relevan 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 Rahma Widiana 

Sari  

PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN KERTU 

PINTER BAHASA 

JAWAUNTUK KELAS III 

SDN CATUR TUNGGAL 

Meneliti bahasa 

jawa krama 

inggil 

Meneliti kelas III 

SD dan waktu 

penelitian 

2 Taufiqul Khoyr PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN 

BERDIALOG 
BERBASIS FLASH UNTUK 

SISWA KELAS VII SMP 

NEGERI 
1 BRANGSONG 

Meneliti bahasa 

jawa krama 

inggil 

Meneliti kelas 

VII SMP dan 

waktu penelitian  

( Sumber : Olahan Peneliti) 

       Kedua Penelitian diatas memiliki persamaan yakni sama sama meneliti 

tentang bahasa jawa kram, sedangkan memiliki perbedaan pada produk dan 

subjek penelitian . Persamaan antara kedua penelitan ini dan penelitian diatas 

yakni juga sama sama meneliti tentang bahasa jawa krama inggil dan produk yang 

dihasilkan. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

Pembelajaran Bahasa Jawa 

Kondisi ideal 

1. Peserta didik antusias mengikuti 

pembelajaran bahasa jawa 

2. Peserta didik dapat berbahasa 

dengan baik dan menerapkannya 

dengan benar 

3. BKS bukan merupakan media 

4. Adanya media pembelajaran dan 

sesuatu yang menarik perhatian 

siswa seperti ice breaking 

contohnya untuk memudahkan 

siswa memahami pembelajaran  

5. Siswa mudah memahami materi 

paraganing awak 

Kondisi faktual 

1. Peserta didik tidak tertarik dengan 

pembelajaran bahasa jawa 

2. Peserta didik belum dapat 

menyebutkan basa krama dari 

bagian bagian tubuh dengan baik 

3. BKS belum cukup menunjang 

pembelajaran bahasa jawa 

4. Belum ada media yang menunjang 

pembelajaran bahasa jawa materi 

paraganing awak 

5. Peserta didik mengalami kesulitan 

memahami materi tanpa media yang 

menarik 

Dibutuhkan media untuk menunjang pembelajaran bahasa jawa 

Perencanaan pembuatan lagu 

danmedia pembelajaran pizza jawa 

materi paraganing awak 

Penerapan pembuatan lagu 

danmedia pembelajaran pizza jawa 

materi paraganing awak 

Uji kelayakan berdasarkan penilaian ahli materi dan 

ahli media 
 

Uji coba Produk tahap pertama dan kedua 
 

Revisi Produk perdasarkan hasil uji coba 
 

Terciptanya produk pengembangan lagu dan media 

pemebelaran pizza jawa  yang layak dan menarik sehingga 

dapat menunjang pembelajaran bahasa jawa  
 


