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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Bahasa Jawa

a. Definisi Pembelajaran Bahasa Jawa

Mata pelajaran Bahasa Jawa yakni program pengajaran bahasa yang

dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

positif bahasa Jawa itu sendiri (Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 188/188/KPTS/013/2005). Menurut Suharti dalam Arafik (2013 : 29) 

pada pembelajaran bahasa Jawa mengajarkan berkenaan dengan bahasa dan 

sastra Jawa, namun selain itu juga diarahkan adanya transfer nilai-nilai budaya 

Jawa di dalam proses pembelajaran tersebut. 

Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Prabowo dalam 

Swandani (2014 : 11) yang menyampaikan jika mata pelajaran bahasa Jawa 

merupakan salah satu mata pelajaran yang termasuk dalam lingkup muatan 

lokal yang keberadaannya bertujuan untuk mengembangkan kompetensi 

daerah sesuai dengan potensi daerah, keunggulan daerah, dan lain-lain, yang 

materinya disajikan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Dapat 

disimpulkan pembelajaran ini penting untuk melestarikan kearifan lokal yang 

terdapat pada daerah tersebut.  

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Bahasa Jawa merupakan mata 

pelajaran yang bersifat muatan lokal yang mana dalam pelaksanaan 

pembelajarannya tidak hanya mengajarkan yang berkenaan dengan bahasa dan 
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sastra namun juga terjadinya transfer nilai-nilai budaya Jawa kepada siswa 

supaya kebudayaan yang ada tetap lestari dan tidak terkikis oleh adanya 

kebudayaan-kebudayaan baru yang muncul di sekitar siswa. 

b. Tujuan Pembelajaran Bahasa Jawa di SD 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Mata 

Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah / Madrasah 

Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Timur  pengajaran Bahasa Jawa mempunyai 

tujuan untuk mengarahkan peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

“(1) Menggunakan bahasa daerah sebagai sarana untuk berkomunikasi sesuai 

dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupu tulis, secara efektif dan efisien, 

(2) menghargai dan merasa bangga berkomunikasi menggunakan bahasa daerah 

yang merupakan lambang kebanggaan dan identitas daerah,   (3) memahami dan 

menggunakan bahasa daerah dengan tepat  dan kreatif untuk berbagai tujuan,  (4) 

menggunakan bahasa daerah untuk meningkatkan kemampuan pada berbagai 

aspek meliputi aspek intelektual, kematangan emosional dan sosial, (5) 

mengapresiasi dan memanfaatkan karya sastra  dan budaya daerah untuk 

memperhalus budi pekerti, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa, 

(6) menghargai dan membanggakan sastra daerah sebagai  kekayaan budaya dan 

intelektual manusia Indonesia” 

 

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan  

Provinsi Jawa Timur tahun 2005 dalam Arafik (2013 : 33) , tujuan 

pembelajaran Bahasa Jawa di lingkup Sekolah Dasar yaitu : 

“(1) Siswa menghargai dan membanggakan Bahasa Jawa sebagai bahasa daerah 

dan memiliki kewajiban dalam mengembangkan dan melestarikannya, (2) siswa 

memahami Bahasa Jawa dari berbagai segi baik segi bentuk, makna dan fungsinya, 

serta dapat menggunakannya untuk berbagai macam tujuan, keperluan dan 

keadaan dengan tepat. Misalnya di sekolah, di rumah dan di masyarakat, (3) siswa 

dapat menggunakan Bahasa Jawa dengan baik dan benar dalam rangka 

meningkatkan keterampilan, kemampuan intelektual (berpikir kreatif, 

menggunakan akal sehat, menerapkan kemampuan yang berguna, menggeluti 

konsep abstrak, dan memecahkan masalah), kematangan emosional dan sosial, (4) 

dalam tata kehidupan sehari-hari, siswa dapat  memperbaiki sikap yang lebih 

positif dalam lingkungannya.” 

 

Berdasarkan pendapat yang diperoleh dari beberapa sumber diatas 

dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran Bahasa Jawa di sekolah dasar 
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diantaranya yaitu supaya peserta didikdapat memahami bahasa Jawa baik dari 

segi makna maupun fungsinya  sehingga dapat berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa Jawa dengan efektif dan efisien. Selain itu peserta 

didikdiarahkan untuk lebih menghargai dan membanggakan bahasa Jawa dan 

ikut serta dalam melestarikannya.  

c. Fungsi Pembelajaran Bahasa Jawa 

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur 

Nomor 188/KTSP/013/2005 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa 

untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/MI/ dan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan 

Swasta Provinsi Jawa Timur  pengajaran Bahasa Jawa mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

“(1) Sebagai sarana dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa 

Jawa untuk mengembangkan dan melestarikan budaya Jawa dalam rangka 

pembangunan bangsa, (2) sebagai sarana untuk meningkatan pengetahuan dan 

keterampilan berbahasa Jawa untuk mewujudkan dan mengembangkan 

pengetahuan tentang sastra Jawa,             (3) sarana pembinaan pemakaian dan 

penyebarluasan bahasa Jawa yang baik untuk berbagai  keperluan yang 

menyangkut berbagai masalah, (4) sarana pengembangan penalaran, (5) sarana 

pengembangan budi pekerti luhur.” 

 

Berbeda dengan yang disampaikan menurut Wibawa dalam Arafik 

(2013 : 33) menyatakan bahwa pembelajaran Bahasa Jawa di sekolah 

setidaknya harus dibawa pada tiga fungsi pokok, yaitu : (1) Fungsi 

Komunikasi, diarahkan untuk dapat berbahasa Jawa dengan baik. Selain itu 

dalam perspektif kebhinekaan berfungsi melatih siswa berkomunikasi dengan 

baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, (2) fungsi Edukatif, 

diarahkan untuk pembentukan kepribadian dan identitas bangsa melalui 

budaya Jawa, (3) fungsi Kultural, fungsi ini diarahkan untuk menanamkan dan 

melestarikan budaya Jawa . 
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Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli diatas 

dapat ditarik kesimpulan pembelajaran Bahasa Jawa berfungsi sebagai sarana 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Jawa peserta 

didiksupaya dapat berkomunikasi dengan baik dan benar sesuai tingkatan dan 

unggah ungguh basa(menjunjung nilai sopan santun dan hormat), 

pembentukan kepribadian dan identitas peserta didik sebagai masyarakat jawa 

dan sebagai sarana penyebarluasan bahasa Jawa untuk menanamkan kembali 

nilai-nilai budaya Jawa yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal kepada 

generasi mendatang. 

 

2. Kawruh lan Kagunan Basa (Kosakata Khusus Bahasa Jawa) 

Kompetensi Dasar : 

 3.4 Mengenal, memahami dan mengidentifikasi isi teks narasi 

        “Ingon-ingonku” 

Berisi materi sebagai berikut :  

Kosakata Bahasa Jawa dibagi menjadi 3 macam yaitu : 

1. Kosakata Umum 

Kosakata umum merupakan kosakata yang umum atau sering 

digunakan sesuai fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut 

golongannya atau fungsinya dalam suatu kata  / tembung digolongkan 

menjadi 10 jenis, yaitu (Tofani, Nugraha,2010 : 5): 

a) Tembung Aran (Kata benda)  

Kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, benda, konsep, 

atau pengertian. Contoh: papan tulis, spidol, penghapus, dsb. 
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b) Tembung Kriya (Kata kerja)  

Kata kerja adalah kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, 

tindakan, proses atau keadaan. Contohnya : nyapu, adus, macul, dsb. 

c) Tembung Ganti (Kata ganti) 

Kata ganti adalah kata yang menggantikan kata benda atau kata yang 

dibendakan. Contoh :  aku, panjenengan, sampeyan, bapak, budhe, dsb. 

d) Tembung Wilangan ( Kata bilangan) 

Kata bilangan adalah kata yang dipakai  untuk menghitung banyaknya  

suatu wujud atau konsep. Contoh : siji, loro, telu, papat, dsb. 

e) Tembung Sipat (Kata sifat) 

Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan  sifat  

atau keadaan orang, benda atau binatang. Contoh : ayu, elek, lara, 

kuru, dsb. 

f) Tembung Katrangan ( Kata keterangan) 

Kata keterangan adalah kata yang member keterangan  atau penjelasan 

pada kata lainnya. Contoh : ngisor, lor, kana , tengah, dhuwur. 

g) Tembung Seru (Kata seru) 

Kata seru adalah kata yang mengungkapkan rasa hati manusia seperti  

memperkuat rasa gembira, sedih,  heran, jijik, dan lain-lain.  Contoh :  

wah, aduh, ah, tulung, dsb. 

h) Tembung Sandhangan (Kata sandang) 

Kata sandang  adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah kata  

benda. Contoh : Sang, Hyang, Raden, Kyai, dsb. 

i) Tembung Panyambung ( Kata sambung ) 
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Kata sambung atau kata hubung adalah kata yang menghubungkan  

kata, kalimat, atau paragraph. Contoh : sarta, lan, wusana, mulane, dsb. 

j) Tebung Pangarep (Kata depan) 

Kata depan adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsure 

pembentuk preposisi. Contoh : saka, menyang, ing, sing, dsb. 

2. Kosakata Khusus 

Kosakata Khusus adalah kata yang khusus dalam 

pemakaiannya dan terbatas ruang lingkupnya. Dalam bahasa Jawa 

mempelajari tembung lan tetembungan (kosakata umum) diupayakan 

juga mempelajari kawruh lan kagungan basa (kosakata khusus). Materi 

kawruh lan kagunan basa berguna supaya  setiap orang mampu berlatih  

untuk rendah hati,  bisa menghormati orang lain, dan bisa membangun 

budi pekerti yang baik karena luas ilmunya. Kawruh lan  kagunan basa 

terdiri dari beberapa macam, diantaranya  menurut  Samini (2010 : 19-

41) yaitu : 

a) Dasa Nama 

Yaitu sepuluh nama atau kata-kata yang sama artinya, sesuatu yang 

hanya satu tetapi namanya banyak. Dasanama terbagi menjadi tiga 

macam yaitu : 

1) Dasanama araning barang, contohnya : nyawa (dasanamanya atma, 

atmaka, jiwa, badan, yatma, yatmaka, yitma, yitmaka, suksma, 

satmaka) , bocah (dasanamanya larya, rarya, rare, walaka. Dll) 

2) Dasanama araning kahanan, contohnya : kondhang (dasanamanya 

kaloka, kawentar, kasusra, kaunang-kunang, kumbul, kaceluk) , mati 
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(dasanamnya lampus, lena, layon, lalis, pralaya, antaka, pralastra, 

ngemasi) 

3) Dasanama liyane, contoh : lanang (dasanamanya priya, kakung, jalu), 

angin (dasanamanya  bayu, maruta, bajram samirana, pawana) 

b) Kawruh Bab Aran 

Kawruh bab aran dalam Bahasa Jawa banyak macamnya,  

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Kawruh arane tetuwuhan membahas mengenai kata sebutan dalam bab 

tumbuhan. Contoh : wit krambil arane glugu, wit pari arane damen, 

godhong mlinjo arane so. 

2) Kawruh wayang membahas mengenai kata sebutan dalam bab 

pewayangan. Dalam hal ini akan dipelajari mengenai nama jenis-jenis 

wayang, nama peralatan dalam pementasan wayang, dan nama-nama 

tokoh dalam pewayangan beserta kerajaan dan pusakanya. 

3) Kawuh arane pagaweyan Kawruh arane pagaweyan membahas 

mengenai kata sebutan dalam bab macam-macam pekerjaan. 

Contohnya  : Dhalang wong kang pagaweyane nglakokake wayang, 

guru pagaweyane mulang ing sekolahan, Pilot wong kang pagaweyane 

nglakokake motor mabur 

4) Kawruh aran liya-liyane, kawruh bab aran yang lain adalah sebagai 

berikut :  Arane papan (membahas mengenai kata sebutan dalam bab 

nama-nama tempat, contohnya adalah pelabuhan yaiku papane 

mandheg kapal) , Rasa pangrasa (membahas mengenai kata sebutan 

dalam bab apa yang dirasakan anggota tubuh , contohnya adalah atine 
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miri, sirahe mumet, boyoke pegel) , Tembung kang nyethakake 

(membahas mengenai kata sebutan untuk menekankan suatu hal, 

contohnya adalah turu mak les, melek mak byar, teka dhog) 

c) Kagunan Basa, dibagi menjadi 8 jenis yaitu : 

1) Cangkriman , yaitu perkataan atau kalimat yang harus ditebak 

maksudnya. Contoh : sega sekepel dirubung tinggi artinya salak, pitik 

walik saba kebon artinya nanas, embokne dielus-elus anake diidak-

idak artinya  andha. 

2) Wangsalan, hampir sama seperti cangkriman, hanya saja batangan-nya 

sudah disampaikan dan suku kata pada batangan menjadi suku kata 

dari jawabannya. Contoh : jenang gula, kowe ojo lali artinya gulali 

3) Purwakanthi, yaitu perkataan atau kalimat yanga da persamaan suara 

atau bahasanya pada akhir kata. Purwakanthi terbagi menjadi tiga 

macam yaitu : purwakanthi swara (contohnya adalah becik ketitik ala 

ketara) , yang kedua yaitu purwakanthi sastra (contohnya adalah 

sluman slumun slamet), yang ketiga yaitu purwakanthi sastra laku. 

4) Panyandra , yaitu perkataan yang digunakan  untuk menggambarkan 

keadaan, yang biasanya dicandra adalah perangane awak, solah bawa, 

mangsa dan wong ngombe. (Candrane perangane awak , untuk 

menggambarkan keadaan anggota tubuh, contohnya adalah drijine 

mucuk eri), (Candrane solah bawa, untuk menggambarkan keadaan 

pola tingkah laku seseorang, contohnya yaitu tandange kaya bantheng 

ketaton), (Candrane mangsa, untuk menggambarkan keadaan suatu 

masa pada setiap bulan. Contohnya adalah mangsa kasa,  sesotya 
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marca saking embanan / ing mangsa iki lumrahe walang padha 

ngendhog para tani wiwit nandur palawija) ,(Cadrane wong ngombe , 

untuk menggambarkan keadaan orang yang sedang mabuk, candrane 

ngombe digambarkan mulai dari satu sloki sampai sepuluh sloki) 

5) Pepindhan , yaitu perkataan yang menyebutkan suatu hal atau benda 

yang menjadi pijakan pembicaraan. Contohnya adalah paite kaya 

brotowali, baguse kaya Bathara Kamajaya. 

6) Saloka , yaitu perkataan atau kalimat yang sesuai dan penggunaannya 

memuat isi dari pepindhan. Dalam saloka yang menjadi subyek adalah 

nama hewan, tumbuhan atau barang lain yang sifatnya 

menggambarkan keadaan manusia. Contoh : asu belang kalung uwang 

/ wong ala nanging sugih , gedhang apupus cindhe / kebegjan kang 

angel kalakone . 

7) Isbat , adalah perkataan atau kalimat yang sesuai dan penggunaannya 

memuat isi dari pepindhan serta menggambarkan ilmu ghaib. 

Contohnya : kodhok gemuli lenga / juwane manungsa  kudu bisa 

ngereh ragane.  

8) Sanepa , yaitu perkataan atau kalimat yang sesuai dan penggunaannya 

memuat isi dari pepindhan serta bermakna mbangetake. Contohnya : 

dhedhege duwur kencur, polahe anteng kitiran , pangendikane pait 

madu. 

3. Kosakata Ungkapan 

Ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu  

dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya 
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(Gunawan , 2014 :132 ) . dalam Bahasa Jawa yang termasuk dalam  

kosakata ungkapan adalah sebagai berikut : 

a) Tembung Entar (kata kiasan) , merupakan kalimat kiasan yang terdiri 

dari dua kata. Contoh : abang kupinge, bau suku, cilik atine. 

b) Tembung Saroja (tembung mbangetake) , merupakan gabungan dari 

dua kata yang memiliki arti sama atau hamper dan berfungsi untuk 

menkankan arti . contohnya : abang mbranang, babak bundhas, campur 

bawur. 

c) Tembung Camboran, merupakan  dua kata atau lebih yang digabung 

tetapi hanya memiliki satu arti. Tembung camboran dibedakan menjadi 

dua yaitu camboran wutuh dan camboran tugel. Contoh dari camboran 

wutuh adalah abang mbranang, jalu estri, anak bojo. Sedangkan contoh 

dari camboran tugel yaitu : bangjo, budhe, dhekwur, kosik. 

d) Tembung Garba, merupakan dua kata atau lebih digabung, diringkas 

menjadi satu. Contoh : aglis = age + gelis , jalwestri = jalu + estri  

e) Tembung Yogyaswara, merupakan dua kata atau lebih yang sama 

artinya atau hamper sama pengucapannya dan memuat arti laku-laku 

dan perempuan. Contohnya : Hapsar-hapsari, Bathara-bathari, 

Bremana-bremani, Widadara-widadari.  

f) Tembung Kawi, tembung kawi sering juga disebut tembung 

Sansekerta. Tembung Kawi biasanya tidak digunakan dalam 

pertemuan umum, tetapi digunakan pada acara tertentu atau terdapat 

dalam geguritan. 
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Berdasarkan paparan yang yang telah dijelaskan diatas dapat 

disimpulkan bahwa dalam pembelajaran Bahasa Jawa sekolah dasar 

kosakata dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu kosakata umum, 

kosakata khusus dan kosakata ungkapan. Yang mana dalam masing-

masing kosakata tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam 

penggunaan pengungkapannya.  

 

3. Media  

a. Definisi Media  

Media merupakan suatu perantara yang dapat memberikan stimulus 

kepada penerima stimulus tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh 

Briggs dalam Sadiman (2010 : 6) berpendapat bahwa media  adalah segala 

benda / alat fisik yang dapat menyajikan pesan atau informasi serta 

merangsang peserta didik untuk belajar seperti buku, film, kaset  dan film 

bingkai. Sedangkan Gerlach dan Ely dalam Arsyad (2011 : 3) menyatakan 

bahwa media secara garis besar adalah  segala sesuatu baik itu manusia, materi 

atau kejadian yang dapat membangun kondisi  yang membuat peserta 

didikmampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Hal tersebut berbeda dengan pendapat Sutikno dalam Haryono (2015 : 

48)  media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa informasi dan 

pengetahuan dalam interaksi  yang berlangsung antara pendidik dengan 

peserta didik. Dapat disimpulkan keberadaan media dalam pelaksanaan 

pembelajaran membantu kegiatan belajar siswa. 
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Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas 

dapat disimpulkan bahwa media merupakan suatu komponen yang berperan 

sebagai perantara yang menyampaikan pesan atau informasi dalam interaksi 

yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik yang merangsang peserta 

didikuntuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

b.  Jenis – jenis Media Pembelajaran   

Media dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan 

klasifikasi tertentu, seperti yang disampaikan oleh Setyosari dalam Haryono 

(2015 : 52) mengemukakan bahwa media pembelajaran dilihat dari bentuk 

atau ciri fisiknya dapat dikelompokkan yaitu: (1) Media dua dimensi, 

contohnya dari gambar, media kartu buah, media anatomi tubuh, dll (2) media 

tiga dimensi, contohnya candi, topeng, diorama dll, (3) media pandang diam, 

contohnya  media TIK Power Point Text, (4) media pandang gerak, contoh  

dari media ini yaitu film, video, dan lain-lain. 

Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat  Seel dan Glasgow dalam 

Arsyad (2011 : 33) membagi media ke dalam dua kategori luas jika dilihat dari 

segi perkembangan teknologi. Yaitu :(1) Pilihan media tradisional, meliputi : 

(a) Visual diam yang diproyeksikan, (b) visual yang tak diproyeksikan, (c) 

audio  , (d) penyajian multimedia, (e) visual dinamis yang diproyeksikan, (f) 

cetak, (g) permainan (teka-teki , simulasi, permainan papan), (h) realia, model, 

specimen dan manipulatif. (2) Pilihan media teknologi mutakhir, meliputi : (a) 

Media berbasis telekomunikasi, (b) media berbasis mikroprosesor seperti 

komputer. 
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Dari pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli diatas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran dapat diklasifikasikan atau 

digolongkan menjadi beberapa jenis yang mana dapat ditinjau dari bentuk atau 

ciri fisik,  dari segi perkembangan teknologi dan lain-lain.  Namun secara 

umum media pembelajaran dapat dibedakan menjadi media visual, audio, 

audio-visual dan multimedia.  

c. Fungsi Media Pembelajaran 

Keberadaan media pembelajaran memiliki peranan penting dalam 

pelaksanaan proses  belajar mengajar, seperti yang disampaikan Levied dan 

Lents dalam Haryono, M.Pd (2015 : 50)  mengemukakan :empat fungsi media 

pembelajaran khususnya media visual yaitu, pertama fungsi atensi dapat 

mengarahkan perhatian siswa  untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. 

Kedua fungsi afektif terlihat dari kesenangan siswa saat belajar. Ketiga fungsi  

untuk memahami dan mengingat informasi. Keempat fungsi kompensatoris 

untuk mengorganisasikan informasi yang diperoleh dan mengingatnya 

kembali.” 

 

Hal tersebut berbeda dengan pendapat Kemp dan Dayton dalam Arsyad 

(2011 : 19) menyampaikan bahwa  : 

“media pembelajaran dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media tersebut 

digunakan untuk  perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar 

jumlahnya, yaitu : Pertama fungsi memotivasi minat atau tindakan yang disajikan 

dengan teknik drama atau hiburan untuk melahirkan minat dan merangsang untuk 

bertindak. Kedua yaitu fungsi informasi, media digunakan dalam rangka penyajian 

informasi yang isi dan bentuk penyajian bersifat umum dan berfungsi sebagai 

pengantar, ringkasan laporan, atau pengetahuan latar belakang. Ketiga fungsi 

instruksi, dimana informasi yang terdapat di dalam media itu harus melibatkan 

siswa  baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata 

sehingga pembelajaran dapat terjadi. “ 
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Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media dalam proses pembelajaran memiliki 

beberapa fungsi yang diantaranya yaitu untuk menarik perhatian peserta didik 

dan melibatkan peserta didik untuk ikut serta beraktivitas dalam mengukuti 

proses pembelajaran sehingga  pembelajaran akan lebih bermakna dan materi 

diterima dengan baik oleh peserta didikmelalui media yang digunakan dan 

ingatan peserta didik terkait materi pembelajaran akan melekat sebagai ingatan 

jangka panjang. 

d.   Manfaat Media Pembelajaran 

Selain memiliki berbagai macam fungsi, keberadaan media juga 

memiliki berbagai manfaat, sebagaimana yang disampaikan Sudjana  dan   

Rivai    dalam  Arsyad  (2011 : 24)  mengemukakan : 

“manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa,  yaitu : (1) pembelajaran 

menjadi lebih menarik sehingga dapat menumbuhkan minat belajar siswa, (2) 

materi pembelajaran menjadi lebih jelas maknanya sehingga siswa dapat mudah 

memahami dan menguasai materi sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran, 

(3) metode pembelajaran lebih bervariasi, sehingga pembelajaran tidak monoton 

berupa komunikasi verbal oleh guru kepada siswa , (4) siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran dengan terlibat langsung melalui kegiatan mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, memerakan, dll.” 

 

Senadadengan pendapat yang disampaikan Syafi’ie dalam Sumanto 

(2010 : 8) menyatakan bahwa  :Media bermanfaat untuk : (1) membangkitkan 

minat siswa, (2) memperjelas informasi, (3) merangsang ingatan tentang 

konsep, (4) memotivasi siswa, (5) menyajikan bimbingan belajar, (6) 

membangkitkan hasil siswa yang relevan dengan materi, (7) memberi 

masukan hasil siswa yang benar, dan, (8) mendorong ingatan, mentransfer 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sedang dipelajari. 
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Dari pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa media pembelajaran memiliki berbagai manfaat dalam 

pelaksanaan pembelajaran, yaitu untuk memperjelas makna dan informasi 

yang disampaikan oleh guru. Selain itu metode pembelajaran akan lebih 

bervariasi sehingga dapat membangkitkan minat dan motivasi peserta didik 

dalam belajar serta menstimulasi ingatan peserta didik. 

e. Kriteria Pemilihan Media  

Ketika melakukan pemilihan media untuk pelaksanaan pembelajaran  

perlu memperhatikan beberapa hal supaya media tersebut dapat sesuai dengan 

kebutuhan. Sumanto (2010 : 10) mengemukakan  :Faktor-faktor penting yang 

perlu diperhatikan berkaitan dengan pemilihan media mencakup : (1) 

Ketersediaan media di lingkungan sekitar, (2) kemampuan guru untuk 

menghasilkan bahan sesuai dengan media yang dipilih, (3) media memiliki 

fleksibel digunakan, (4) daya tahan media tidak rusak setelah sekali 

digunakan, (5) media sesuai  dengan bahan pembelajaran, (6)  efektifitas biaya 

 

Berbeda dengan pendapat Sudjana dalam Haryono (2015 : 67) 

mengemukakan bahwa dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran 

hendaknya memperhatikan sejumlah prinsip-prinsip, diantaranya yakni 

sebagai berikut : (1) Menentukan jenis media dengan tepat, (2) menetapkan 

atau mempertimbangkan subyek dengan tepat, (3) menyajikan media dengan 

tepat, (4) menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat dan 

situasi yang tepat. 

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli diatas 

dapat disimpulkan bahwa dalam memilih media pembelajaran harus 
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memperhatikan beberapa kriteria yang diantaranya yaitu kesesuaian media 

yang dirancang dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan, ketersediaan 

media di lingkungan sekitar, kemampuan dan kompetensi guru dalam 

menggunakan media pembelajaran serta fleksibilitas media dan efektivitas 

biaya sehingga media dapat digunakan dengan tepat guna dan dapat mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 

4. Media Sirkuit Van Java 

a. Definisi Media Pembelajaran Sirkuit Van Java 

Media pembelajaran Sirkuit Van Java adalah  media yang merupakan 

hasil modifikasi dari permainan ular tangga yang telah didesain sedemikian 

rupa sehingga dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan 

pemahamannya dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Husna 

A. dalam Ratnaningsih (2014 : 57) mengemukakan bahwa Ular tangga adalah 

permainan yang menggunakan dadu untuk menentukan berapa langkah yang 

harus dijalani bidak. Permainan ini masuk dalam kategori “board game” atau 

permainan papan sejenis dengan permainan monopoli, halma, ludo, dan 

sebagainya. Papan berupa gambar petak-petak yang terdiri dari 10 baris dan 

10 kolom dengan nomor 1-100 yang disertai dengan lintasan ular dan tangga. 

 Media sirkuit van java yang merupakan modifikasi dari permainan 

ular tangga ini terinspirasi dari pengembangan media sirkuit matematika. Dari 

buku yang ditulis oleh Yasin dalam Farisnanda (2016 : 28) mengatakan bahwa 

media ini dikembangkan oleh seorang pendidik bernama Umi Auliya, S.Pd 

pada tahun 2009 yang memenangkan juara 1 lomba media pembelajaran 
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tingkatnasional pada tahun 2009 yang telah diselenggarakan oleh 

Kemendiknas . Media pembelajaran ini bersifat fleksibel dan dapat digunakan 

untuk semua mata pelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan.   

Perbedaan dari pengembangan media sirkuit van java yang dilakukan 

oleh peneliti dengan sirkuit matematika yang dilakukan oleh peneliti terdahulu 

yaitu materi ajar yang disampaikan. Pada sirkuit van java merupakan media 

yang diperuntukan untuk mata pelajaran  Bahasa Jawa yaitu khususnya pada 

pembelajaran kosakata khusus Bahasa Jawa (Kawruh lan Kagunan Basa Jawa) 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

sirkuit van java ini merupakan media pembelajaran / media permainan yang 

diperuntukkan untuk mata pelajaran bahasa Jawa yang merupakan modifikasi 

dari permainan ular tangga yang telah didesain sedemikian rupa sehingga 

dapat membantu pmeningkatkan proses pembelajaran bahasa Jawa materi 

kosakata khusus bahasa Jawa. 

b. Tujuan dan Manfaat Media Permainan Sirkuit Van Java 

Berdasarkan pendapat Yasin dalam Farisnanda (2016 : 29) :Media 

permainan memiliki manfaat sebagai berikut : (1) Menghilangkan keseriusan 

yang menghambat, (2) menghilangkan rasa tertekan, (3) mengajak orang 

untuk berpartisipasi dalam proses belajar, (4) meningkatkan aktivitas proses 

belajar, (5) membangun kreatifitas diri, (6) mencapai tujuan dengan 

ketidaksadaran siswa, (7) pembelajaran menjadi lebih bermakna, (8) 

memfokuskan siswa sebagai subyek belajar. 

Pada pembelajaran bahasa jawa  pada materi kosakata khusus bahasa 

jawa / kawruh lan kagunan basa jawa, media ini bertujuan untuk membantu 
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peserta didik mengatasi kesulitan dalam memahami dan menghafal  berbagai 

macam kosakata-kosakata khusus  yang ada  pada materi kawruh lan kagunan 

basa jawa.  Tujuan media permainan sirkuit van java ini yaitu untuk 

meningkatkan daya ingat peserta didik sekaligus meningkatkan pemahaman 

konsep. Siswa menjadi lebih tau konsep kosakata bahasa jawa yang beraneka 

ragam terutama pada kosakata khusus / kawruh lan kagunan basa. peserta 

didikmemahami konsep dalam penyebutan anak kewan dalam bahasa jawa, 

penyebutan aran kembang dalam bahasa jawa, memahami konsep dasanama 

dan lain sebagainya.  Daya ingat peserta didik dilatih saat pelaksanaan 

permainan sirkuit van java sehingga secara tidak langsungpeserta didikakan 

hafal dengan sendirinya berbagai macam kosakata khusus dalam bahasa jawa.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media permainan sirkuit van java ini yaitu untuk membantupeserta didikuntuk 

meningkatkan pemahaman konsep berbagai macam kosakata yang terdapat 

dalam bahasa Jawa dan meningkatkan daya ingat peserta didik. 

c. Karakteristik Media Sirkuit Van Java 

Media sirkuit van java merupakan media yang dikembangkan dari 

permainan ular tangga. Ular tangga termasuk media permainan, hal tersebut 

sesuai pendapat dari Sadiman dalam Ratnaningsih (2014 : 59), bahwa 

permainan (games) adalah setiap kontes para pemain yang berinteraksi satu 

sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan 

tertentu. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Arief S. Sadiman menambahkan 

bahwa setiap permainan harus mempunyai komponen utama, yaitu: (1) 



33 
 

Adanya pemain-pemain, (2) adanya lingkungan untuk pemain berinteraksi, (3) 

adanya aturan-aturan main, (4) adanya tujuan-tujuan tertentu yang ingin. 

Pemainan ular tangga yaitu merupakan permainan yang dilakukan oleh 

2 orang atau lebih pada sebuah papan yang berisi sejumlah gambar yang 

disusun pada kotak-kotak. Dimana gambar yang terdapat pada papan 

merupakan salah satu contoh dari media yang berbasis visual, sebagaimana 

yang dituliskan Haryono (2015 : 58) bahwa media visual adalah media yang 

mengandalkan indera penglihatan yang menampilkan gambar diam seperti 

foto, gambar, lukisan atau cetakan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik media 

pembelajaran sirkuit van java yaitu : (1) Dimainkan oleh 2 orang atau lebih, 

(2) dilakukan di atas papan bergambar, (3) papan dibagi ke dalam beberapa 

petak atau kotak, (4) dilengkapi dengan ciri khas gambar ular dan tangga pada 

beberapa petak / kotak tertentu, (5) menggunakan bidak sejumlah pemain, (6) 

menggunakan dadu untuk memulai dan melakukan permainan 

d. Bagian-bagian / Alat Permainan 

Seperti yang telah dituliskan dalam buku Yasin dalam Farisnanda 

(2016 : 28), bentuk dari media pembelajaran ini sama seperti  ular tangga yang 

mana terdapat papan sirkuit, dadu dan juga bidak dengan detail sebagai 

berikut : 

a. Papan Sirkuit Van Java 

Papan sirkuit van java terbuat dari kayu yang berukuran 70 cm x 70 cm. 

Kemudian dibuat tabel yang berjumlah  beberapa kotak yang sama 

panjang dan lebarnya yakni panjang 7 cm dan lebar 7 cm. Total kotak 



34 
 

pada papan sirkuit  terdiri dari 84 kotak bergambar dengan rincian 90 

kotak tersebut diisi gambar hewan beserta keterangan nama hewan 

dalam bahasa jawa. Kemudian pada papan sirkuit \diberi lintasan seperti 

gambar tangga dan ular yang nanti menentukan arah bidak dari pemain 

harus naik ke tingkatan selanjutnya, turun ataukah tetap pada posisi 

kotaknya. 

b. Bidak 

Bidak digunakan untuk mewakili posisi pemain. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan bidak miniatur hewan yang dilapisi papan kayu dibagian 

bawahnya. Jumlah bidak untuk satu papan sirkuit yaitu 4 buah dengan 

kata lain satu papan sirkuit digunakan untuk 4 orang pemain.  

c. Dadu 

Dadu terbuat dari kayu dengan panjang sisi dadu yaitu 3,5 cm. Pada 

media sirkuit van java  menggunakan 2 dadu dengan rincian 2 dadu yang 

memiliki 12 sisi ini dituliskan nama dari anak hewan yang terdapat pada 

gambar di kolom sirkuit. Penggunaannya dua dadu ini nanti diacak 

dalam sebuah kotak sampai salah satu dadu jatuh, tulisan / nama anak 

hewan yang muncul pada dadu yang jatuh tersebut yang menentukan 

kemana bidak akan berjalan pada papan sirkuit van java.  

d. Buku Panduan 

Buku panduan dibuat dalam bentuk lembaran buku yang didesain dengan 

menarik disertai gambar-gambar yang disesuaikan dengan media sirkuit 

van java. Pada buku panduan berisi tata cara dan langkah-langkah dalam 

menggunakan media sirkuit van java. 
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e. Langkah Permainan  Sirkuit Van Java 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa media sirkuit 

van java merupakan modifikasi dari permainan ular tangga sehingga langkah-

langkah permainan pada media ini juga hampir menyerupai permainan ular 

tangga. Rahman dalam Ratnaningsih (2014 :64) mengemukakan permainan 

ular tangga memiliki beberapa peraturan, yaitu:  

1. Semua pemain memulai permainan dari kotak start dan berakhir pada 

kotak finish 

2. Terdapat sejumlah lintasan ular dan tangga pada kotak-kotak yang 

terdapat pada papan sirkuit 

3. Terdapat 1 buah dadu dan beberapa bidak. Jumlah bidak sesuai dengan 

jumlah pemain atau anggota yang akan memainkan permainan tersebut. 

Bidak memiliki warna yang berbeda-beda untuk membedakan  bidak 

milik anggota 1 dengan anggota lainnya.  

4. Ukuran panjang dan pendeknya ular dan tangga bermacam-macam, ular 

dapat memindahkan bidak pemain mundur beberapa petak, sedangkan 

tangga dapat memindahkan bidak pemain maju beberapa petak.  

5. Sebagian besar dari ukuran ular dan tangga adalah  pendek. Pada 

beberapa papan permainan terdapat ular pada petak nomor 99 yang akan 

memindahkan bidak pemain jauh ke bawah. 

6. Untuk menentukan orang yang melakukan permainan pertama  dilakukan 

pelemparan dadu oleh setiap pemain, yang mendapat nilai tertinggi ialah 

yang mendapat giliran pertama.  

7. Semua pemain memulai permainan dari petak nomor 1.  
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8. Setiap anggota memperoleh giliran untuk melempar dadu dan 

menjalankan bidak sesuai dengan angka yang muncul pada lemparan 

dadu 

9. Bila pemain mendapat angka 6 dari pelemparan dadu maka pemain 

tersebut tidak menjalankan bidaknya terlebih dahulu, namun 

melempar dadu kembali sehingga didapatkan angka terakhir pada 

dadu, selanjutnya bidak dijalankan. Namun, dalam hal ini M. Husna 

A, dalam bukunya memaparkan peraturan yang berbeda dari 

pendapat Rahman, yaitu jika dadu menunjukkan angka 6, maka 

pemain tersebut mendapat kesempatan untuk menjalankan bidak 

sebanyak enam langkah dan melempar dadu kembali (M. Husna A, 

2009: 145)  

10. Boleh terdapat lebih dari satu bidak pada satu petak.  

11. Jika bidak pemain berakhir pada petak yang bergambar kaki tangga, maka 

bidak tersebut langsung naik ke petak yang bergambar puncak tangga 

tersebut.  

12. Jika bidak pemain berakhir pada petak yang bergambar ekor ular, maka 

bidak tersebut harus turun sampai pada petak yang ditunjuk oleh kepala 

dari ular tersebut.  

13. Pemenang dari permainan ini adalah pemain yang pertama kali berhasil 

mencapai petak 100 atau petak terakhir 

Dari penjelasan langkah-langkah permainan ular tangga di atas, 

terdapat persamaan dan perbedaan langkah-langkah permainan ular 
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tangga dengan media permainan sirkuit van java. Langkah-langkah 

penggunaan media sirkuit van java adalah sebagai berikut : 

1. Permainan sirkuit van java diikuti oleh 4-6 orang siswa. 

2. Para pemain terlebih dahulu menentukan urutan bermain. Menentukan 

urutan bisa menggunakan cara “Hompimpa”. 

3. Siswa yang mendapat urutan pertama melepar dadu dan bermain dahulu. 

4. Permain pertama menjalankan bidaknya menuju kotak yang berisi 

gambar hewan sesuai dengan nama anak hewan yang muncul ketika 

melempar dadu. Contoh ketika siswa memperoleh mata dadu yang 

bertuliskan pedhet maka bidak berjalan sampai kotak yang bergambar 

sapi. 

5. Setelah selesai, dilanjutkan oleh pemain kedua dan selanjutnya sesuai 

dengan urutan. 

6. Ketika bidak pemain berhenti pada kotak yang terdapat pangkal tanda 

tangga, maka pemain harus menjalankan bidaknya mengikuti tanda panah 

tersebut. Jika bidak pemain berhenti pada kotak yang terdapat kepala ular, 

maka pemain harus menjalankan  bidaknya menurunkan bidaknya sampai 

kotak ekor ular berada. 

7. Bila pemain meletakkan bidak pada kotak yang salah / meletakkan bidak 

tidak sesuai antara kotak yang berisi gambaranak hewan dan nama anak 

hewan yang muncul pada mata dadu  maka bidak pemain harus mundur 

dua kotak. 

8. Siswa yang paling banyak dapat menjawab soal dengan  dengan benar / 

meletakkan bidak mereka pada kotak yang benar sesuai dengan tulisan 



38 
 

pada mata dadu yang diperolehnya dan mencapai finish terlebih dahulu 

yang menjadi pemenang dalam permainan tersebut. 

9. Guru melakukan penskoran pada masing-masing siswa , berapa soal yang 

dijawab dengan benar oleh masing-masing siswa.  

f. Kelebihan Media Sirkuit Van Java 

Media pembelajaran sirkuit van java merupakan salah satu 

pengembangan media berdasarkan hasil modifikasi dari suatu jenis 

permainan yaitu ular tangga. Dalam penggunaannya pada pembelajaran 

media ini memiliki beberapa kelebihan yang diantaranya yaitu :  (1) Menarik 

minat dan perhatian peserta didik, sesuai dengan karakteristik peserta didik 

sekolah dasar yang masih senang belajar sambil bermain. Karena seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa media ini merupakan modifikasi dari 

permainan ular tangga, (2) meningkatkan keaktifan peserta didik dalam 

proses pembelajaran karena peserta didik terlibat langsung dalam 

menggunakan media pembelajaran, (3) melatih daya ingat peserta didik 

terkait materi yang sedang dipelajari melalui cara penggunaan dan 

memainkan media sirkuit van java, (4) meningkatkan kemampuan sosial 

peserta didik karena media digunakan secara berkelompok, (5) menciptakan 

lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan. 

g. Kekurangan Media Sirkuit Van Java 

Selain memiliki beberapa kelebihan, media sirkuit van java ini juga 

memiliki kekurangan yang diantaranya yaitu penggunaan media secara 

berkelompok terbatas anggotanya hanya 4-5 peserta didik supaya efektif, 
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selain itu memerlukan pengawasan guru supaya pembelajaran dapat 

berlangsung kondusif.  

 

5. Karakteristik Siswa SD Kelas Tinggi 

Pada tahap perkembangan pribadi manusia, beberapa karakteristik 

anak di usia Sekolah Dasar yang perlu diketahui para guru, agar lebih 

mengetahui keadaan peserta didik khususnya ditingkat Sekolah Dasar. Freud 

dalam Suryabrata (2004 : 204)  membagi pada masa sekolah dasar ke dalam 

dua fase yaitu : 

a) Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar (6/7 – 9/10)  

b) Masa-masa kelas tinggi sekolah dasar (9/10 – kira-kira 13 ) 

 Sehubungan dengan pendapat diatas,  Ch. Buhler dalam  Suryabrata 

(2004 : 205) menyampaikan bahwa pada masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar 

memiliki beberapa sifat-sifat khas yang diantaranya yaitu : (1) Memiliki 

perhatian  kepada kehidupan praktis sehari-hari  yang nyata, hal ini membuat 

mereka untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang praktis, (2) amat 

realistik,memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin belajar. Kenyataan 

inilah yang kiranya mendasari  pendapat O. Kroh yang  memberi pensifatan 

kepada manusia  ini sebagai masa realism, yaitu realism naïf (8 -  10) dan 

realism kritis (10 – 12),  (3) Menjelang akhir masa ini, mulai 

munculketertarikan kepada hal-hal  dan mata pelajaran – mata pelajaran 

khusus, yang oleh ahli-ahli yang mengikuti  teori faktor ditafsirkan  sebagai 

mulai menonjolnya faktor-faktor s , (4) sampai kira-kira umur 11, anak 

memerlukan bantuan orang lain  guru maupun orang dewasa untuk 
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menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya,  setelah kira-kira umur 

11 anak menghadapi  tugas-tugas dengan bebas dan berusaha 

menyelesaikannya sendiri, (5) pada masa ini anak memandang nilai (angka 

raport)  adalah ukuran yang tepat (sebaik-baiknya) mengenai prestasi 

sekolahnya, (6) anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok-

kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain-main bersama-sama. Di 

dalam permainan-permainan ini anak-anak kerap kali tidak terikat pada 

peraturan-peraturan permainan yang tradisional, mereka membuat peraturan 

sendiri. 

Gesel dan Amtruda dalam Djaali (2014 : 23) mengemukakan : 

“Tahapan secara berurutan tentang  perkembangan fisiologis manusia menjadi 23 

tahapan. Yang mana pada tahapan untuk anak usia sekolah dasar berada pada 

tahap ke-20 dan tahap ke-21 sebagai berikut. Tahap ke-20 yaitu tahapan sosialitas 

yang terjadi pada anak antara umur 5 tahun sampai umur 7 tahun. Pada tahapan ini 

anak mulai dapat bergaul dengan teman-teman sebayanya. Dalam istilah ini anak  

mulai mengikuti pendidikan anak-anak. Sedangkan untuk tahap ke-21 yaitu  

tahapan intelektual yang terjadi pada anak umur 7 tahun – 12 tahun.  Dalam tahap 

ini fungsi ingatan, imaginasi dan pikiran anak mulai berkembang. Anak mulai 

mampu mengenal sesuatu secara objektif. Anak juga mulai berpikir kritis.” 

 

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh beberapa ahli tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pada karakteristik siswa sekolah dasar khususnya 

pada kelas tinggi (kelas empat, lima dan enam) yaitu cenderung lebih 

berkembang pada perkembangan intelektual dan sosial anak, pada 

perkembangan intelektual anak sudah mulai berpikir kritis dan memiliki rasa 

ingin tahu yang besar, dan pada perkembangan sosial anak mulai gemar 

membentuk kelompok-kelompok teman sebaya untuk bermain dan belajar 

bersama.  
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian tentang pengembangan media untuk 

pembelajaran Bahasa Jawa SD telah dilakukan oleh beberapa peneliti, salah 

satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kunthi Puspitasari (2016 : 5) 

untuk pembelajaran Bahasa Jawa kelas IV SDN Kotagede I dengan judul 

penelitian yaitu “Pengembangan Media Pembelajaran Kertu Gladhen Aksara 

Jawa Untuk Kelas IV SDN Kotagede I”. 

Hasil penelitian dan pengembangan produk media kertu gladhen 

aksara Jawa yang ditujukan untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar telah selesai 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur penelitian dan berhasil diterapkan. Pada 

tahap validasi, ahli materi memberikan penilaian pada validasi memperoleh 

skor rata-rata 4,87 dengan kriteria “sangat baik”. Ahli media memberikan 

penilaian pada validasi memperoleh skor rata-rata 4,43 dengan kriteria “sangat 

baik”. Setelah divalidasi oleh ahli dan dinyatakan layak, media kertu gladhen 

aksara Jawa diujicobakan kepada peserta didik kelas IV SD N Kotagede I. 

Pada uji coba memperoleh skor rata-rata 4,697 dengan kriteria “sangat baik”. 

Dengan demikian, produk yang dikembangkan yaitu media kertu gladhen 

aksara Jawa layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran dalam materi 

menulis aksara Jawa untuk peserta didik kelas IV SD. 

Penelitian lain dilakukan oleh Nur Fatimah (2015 : 109) untuk 

pembelajaran Bahasa Jawa kelas IV SD Wonosari IV dengan judul penelitian 

yaitu “Pengembanga Media Kartu Kata Bergambar Wayang Pandhawa untuk 

Pembelajaran Bahasa Jawa di Kelas IV SD Wonosari IV”. 



42 
 

Hasil penelitian yaitu penelitian dan pengembangan produk Kartu 

Kata Bergambar Wayang Pandhawa yang ditujukan untuk peserta didik kelas 

IV sekolah dasar ini telah divalidasi dan diuji kelayakannya. Materi dalam 

media kartu kata bergambar wayang Pandawa divalidasi dengan hasil rata-rata 

4,8 dengan kriteria “sangat baik”. Validasi media dengan skor rata-rata 4,17 

dengan kriteria “baik”. Setelah media kartu kata bergambar wayang Pandawa 

dinyatakan layak dari ahli media dan materi kemudian diuji cobakan kepada 

peserta didik. Tahapan uji coba lapangan operasional melibatkan 13 peserta 

didikdengan perolehan skor rata-rata 4,58 dengan kriteria “sangat baik”. Dapat 

disimpulkan bahwa media kartu kata bergambar wayang Pandawa yang 

dikembangkan secara keseluruhan dikatakan “layak” digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Jawa di kelas IV SD Wonosari IV. 

Dari kedua penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan dan 

perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan dari 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu 

terdapat pada tempat penelitian, peneliti terdahulu melakukan penelitian di  

kelas IV SDN Kotagede I dan kelas IV SDN Wonosari IV, sedang peneliti 

sekarang melakukan penelitian di kelas IV SDN Mojolangu 1 Malang dan 

SDN Torongrejo 01 Batu. Kemudian perbedaan kedua yaitu materi yang 

disampaikan melalui media, peneliti terdahulu menyampaikan materi aksara 

jawa dan pewayangan pada media, sedangkan peneliti sekarang 

menyampaikan materi kawruh lan kagunan basa jawa (kosakata khusus bahasa 

jawa). Perbedaan ketiga yaitu media yang dikembangkan. Pada peneliti 

terdahulu mengembangkan media berupa kartu kata (kartu kata aksara jawa) 
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dan kartu gambar (kartu gambar pewayangan), sedangkan peneliti sekarang 

mengembangkan media sirkuit van java yang merupakan modifikasi dari 

permainan ular tangga.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan yang 

dilakukan peneliti saat ini yaitu  jenis penelitian yang dilakukan yakni 

penelitian pengembangan (pengembangan media), yang kedua yaitu pada 

subjek yang diteliti. Peneliti terdahulu dan peneliti saat ini sama-sama 

melakukan penelitian untuk pengembangan media untuk kelas siswa  IV SD. 

Persamaan ketiga yaitu materi yang disampaikan melalui media yaitu materi 

pada mata pelajaran Bahasa Jawa. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

(Gambar 2. 1Kerangka Pikir) 

Kondisi Ideal :Pembelajaran Bahasa Jawa 

lebih berpusat pada siswa, guru sebagai 

fasilitator. Siswa menemukan sendiri materi 

dari bahan dan media belajar dengan 

bimbingan guru dan pembelajaran 

berlangsung menyenangkan 

Kondisi di lapangan : Pembelajaran Bahasa 

Jawa di SDN Mojolangu I dan SDN 

Torongrejo 01 berpusat pada guru, aktivitas 

dan antusias siswa dalam pembelajaran 

kurang, fasilitas media terbatas sehingga 

pemahaman bahasa Jawa siswa rendah 

Aktivitas dan minat belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa di SDN Mojolangu I dan SDN Torongrejo 01masih rendah 

dan memerlukan alternatif untuk mengatasi kendala tersebut 

Pengembangan Media Pembelajaran Sirkuit 

Van Java pada pembelajaran Bahasa Jawa 

Materi Kawruh lan Kagunan Basa Kelas IV 

SD 
1. Bagaimana Pengembangan 

Media Pembelajaran SIrkuit Van 

Java untuk Pembelajaran Bahasa 

Jawa Materi Kawruh Lan 

Kagunan Basa Kelas IV SD? ? 

Jenis Penelitian :Penelitian Pengembangan 

Pendekatan  : ADDIE 

Subjek   : Siswa Kelas IV SDN 

    Mojolangu 1 Malang dan 

    SDN Torongrejo 01 Batu 

Pengumpulan Data  : Observasi, Wawancara, 

      Angket, Tes dan  

   Dokumentasi 

Produk 

Media 

Sirkuit 

Van 

Java 3. Bagaimana respon siswa 

terhadap Media Pembelajaran 

Sirkuit Van Java untuk 

Pembelajaran Bahasa Jawa 

Materi Kawruh Lan Kagunan 

Basa Kelas IV SD ? 

2. Bagaimana kevalidan dan 

keefektifan media sirkuit van 

java? 


