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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian teori 

1. Pembelajaran Bahasa Jawa di SD 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU No. 20 tahun 2003). 

Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik. Muatan lokal merupakan program pendidikan yang isi 

dan media penyampaianya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan 

sosial budaya, serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari siswa di daerah 

itu. Provinsi Jawa Timur menjadikan mata pelajaran Bahasa, sastra, dan 

budaya jawa sebagai muatan lokal wajib pada pendidikan dasar dan 

menengah. 

Pembelajaran Bahasa jawa mempunyai peran yang penting 

meskipun sebagai muatan lokal. Proses pembelajaran Bahasa jawa 

hendaknya dapat dilaksanakan tidak sekedar meanig getting, tetapi berupa 

proses meaning making, sehingga akan terjadi internalisasi nilau-nilai 

dalam diri siswa (Wibawa, 2006:68) . Sedangkan fungsi Bahasa jawa adalah 

Bahasa yang komunikatif berperan sebagai sarana perwujudan sikap budaya 

yang sarat dengan nilai-nilai luhur, sopan santun berbahasa jawa berarti 

mengetahui akan batas-batas sopan santun (Supartinah, 2010:24). 
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Kurikulum muatan lokal Bahasa, Sastra, dan budaya jawa (2010:2) 

pembelajaran muatan lokal bahasa jawa secara khusus memiliki tujuan agar 

siswa mampu memahami dan menggunakan bahasa dengan tepat, 

berkomununikasi secara efektif dan efisien, baik secara lisan maupun 

tulisan. Siswa juga bisa menghargai dan bangga menggunakan Bahasa jawa, 

serta menikmati dan memanfaatkan budaya jawa untuk mempertahankan 

budi pekerti, pengetahuan, dan kemampuan berbahasa kemampuan 

berbahasa. 

Mata pelajaran Bahasa jawa (dalam pergub Jawa timur No. 19 tahun 

2014) merupakan mata pelajaran muatan lokal wajib sekolah dasar di daerah 

jawa timur. Materi Bahasa jawa disampaikan dua jam pelajaran selama 

seminggu. Pembelajaran Bahasa jawa sesuai yang tertera dalam pasal 2 

pergub Jawa Timur No. 19 Tahun 2014 dilaksanakan secara efektif, efisien, 

pragmatic, atraktif, rekreatif, berdaya guna dan berdasar nilai budaya jawa 

timur. 

Ruang lingkup muatan lokal Bahasa, sastra, dan budaya jawa 

mencakup komponen kemampuan berbahasa, kemampuan bersastra, serta 

kemampuan berbudaya yang meliputi aspek-aspek mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis. Salah satu materi yang termasuk dalam 

aspek membaca dan menulis adalah aksara jawa. 

Media pembelajaran yang akaan dikembangkan dalam penelitian ini 

memfokuskan pada aspek keterampilan menulis, dan membaca aksara jawa 

dengan menekankan pada ketepatan dan kelancaran membaca kata.. 

pengembangan media pembelajaran ini mengacu pada standar dan 
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kompetensi dasar muatan lokal Bahasa, sastra, dan budaya jawa untuk siswa 

tunagrahita kelas III sekolah dasar. 

2. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar 

Pada peraturan Gubernur Jawa Timur No. 19 tahun 2014 Tentang 

muatan lokal wajib di sekolah, dicantumkan tujuan pembelajaran Bahasa 

jawa sebagai berikut. 

a. Sebagai wahan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, 

moral, spiritual, dan karakter. 

b. Untuk melestarikan, mengembangkan dan mengkreasikan Bahasa dan 

sastra daerah. 

Berdasarkan tujuan tersebut, karya sastra dan budaya jawa harus 

dapat dinikmati oleh siswa melalui kegiatan pembelajaran Bahasa jawa. 

Oleh karena itu media audio visual aksara jawa dibuat agar siswa menikmati 

memelajari aksara jawa untuk berkomunikasi, menghargai budaya sebagai 

identitas daerah dan meningkatkan pengetahuan. 

3. Kurikulum Bahasa Jawa kelas III di Sekolah Dasar 

Kurikulum dibuat untuk menentukan kompetensi yang harus dicapai 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan kurikulum yang dibuat 

oleh pemerintah provinsi Jawa Timur dalam peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang muatan lokal wajib di sekolah 

terdapat kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran 

yang dirangkum dalam KI yang mencakup aspek spiritual, aspek sosial, 
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aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Aspek-aspek tersebut dijabarkan 

ke dalam Kompetensi Dasar (KD) Sebagai berikut: 

a. Menyimak, meliputi kompetensi memahami karangan sederhana, 
memahami tembang dolanan/ laghu en-maenan. 

b. Berbicara, meliputi kompetensi melagukan tembang dolanan/ laghu en-
maenan, menyampaikan teks aporan secara lisan. 

c. Membaca, meliputi kompetensi memahami isi teks cerita. 
d. Menulis, meliputi kompetensi mengungkapkan gagasan secara tertulis 

bentuk sastra maupun nonsastra seperti menyusuk kalimat, menyusun 
laporan, dan tulisan aksara jawa (Pergub Jawa Timur No. 19 Tahun 
2014). 

Kompetensi Inti materi aksara jawa di kelas III Sekolah Dasar 

termasuk ke dalam Kompetensi inti nomer tuga yaitu memahami 

pengetahuan factual dengan cara mengamati ( mendengar, melihat, 

membaca, dan menanya) berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinnya, 

mahkluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-bendaa yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. Sedangakan kompetensi dasar materi 

aksara jawa kelas III Sekolah Dasar adalah memahami kata dan kalimat 

beraksara Jawa legena. 

Media audio visual flash aksara jawa yang dikembangkan dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengatasi tidak adanya media di sekolah. 

Melalui media ini siswa dapat berlatih menyusun huruf aksara jawa menjadi 

kata yang memiliki makna. Dengan demikian, siswa dapat menggunakan 

Kompetensi Inti dan Kompetensi dadar yang diharapkan. 

4. Kajian Materi Aksara Jawa Kelas III Sekolah Dasar 

Materi termasuk ke dalam isi sebuah kurikulum yang dibuat oleh 

pemerintah. Hamalik (2011:178) menyatakan terdapat asas-asas dalam 
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penyajian konten kurikulum. Asas-asas tersebut adalah sebgai berikut: a) 

Signifikasi, yaitu isi kurikulum erat hubunganya dengan disiplin studi; b) 

Validitas, keakuratan isi kurikulum; c) Relevansi sosial, keterkaitan isi 

kurikulum dengan kondisi masyarakat; d) Utility, isi kurikulum bermanfaat; 

e) Learnability, isi kurikulum mudah dipelajari. 

 Materi aksara jawa yang diberikan kepada siswa dibuat berdasarkan asas 

tersebut. Berdasarkan Kompetensi daar yang dijabarkan pergub Jawa Timur 

Nomot 19 Tahun 2014, materi aksara jawa kelas III Sekolah Dasar sebagai 

berikut. 

Table 2.1 KI dan KD Materi Aksara Jawa kelas III Sekolah dasar 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian, materi aksara jawa kelas III Sekolah Dasar adalah 

sebagai berikut: 

a. Aksara legena  

Aksara legena atau biasa disebut aksara carakan adalah aksara 

pokok yang masih utuh atau belum mendapat sandhangan (Sofi, 

Kompetensi Inti Kompetensi dasar 

3.Memahami pengetahuan factual 

dengan cara mengamati dan 

mencoba (Mendengar, melihat, 

membaca) serta menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu secara 

kritis tentang dirinya 

3.6 mengenal dan 

memahami semua bentuk 

aksara legena/ aksara 

ghajang 
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2012:32). Pada buku pedoman penulisan aksara jawa (Darusuprapta,dkk 

2003:5) disebutkan aksara legena terdiri atas 20 aksara pokok yang 

bersifat silabik (kesukukataan). Aksara tersebut dapat dilihat pada table 

berikut ini. 

 

Tabel 2.2 Aksara jawa legene 

 

Materi yang disajikan dalam media interaktif aksara jawa untuk 

siswa tunagrahita kelas III SDN 1 Jatimulyo ini meliputi aksara legena. 

Mula-mula ditampilkan pengertian untuk aksara legena. Yang berbunyi 

: “Aksara legena sing biasa disebut aksara carakan yaiku aksara pokok 

sing isih utuh lan durung  nduwe sandhangan”. Selanjutnya ditampilkan 

huruf aksara legena dan contoh penulisanya.. contoh yang ditampilkan 

dalam pembelajaran multimedia interaktif ini merupakan kata-kata yang 

sering didengar dan digunakan sehari-hari oleh siswa sehingga 

mempermudah pemahaman terhadap materi yang sedang dipelajari, kata-

kata yang digunakan tersebut Antara lain dara, lara,mata dan lain-lain. 
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2. Kajian klasifikasi siswa tunagrahita 

a. Karakteristik Tunagrahita 

Anak tuagrahita adalah individu yang secara signifikan memiliki 

intelegensi dibawah normal. Menurut American Asociation on Mental 

Deficiency mendefinisikan tunagrahita sebgai kelainan yang fungsi 

intelektual umumnya dibawah rat-rata, yaitu IQ 84 ke bawah. Biasanya 

anak-anak tunagrahita akan mengalami kesulitan dalam “adaptive 

behavior” atau penyesuaian perilaku. Hal ini berarti anak tunagrahita tidak 

dapat mencapai kemandirian yang sesuai dengan ukuran (standard) 

kemandirian dan tanggung jawab sosial anak normal yang lainnya dan juga 

akan mengalami masalah dalam keterampilan akademik dan berkomunikas 

dengan kelompok usia sebaya. 

Anak Tunagrahita memiliki kelemahan dalam berfikir dan bernalar. 

Akibatnya dari kelemahan tersebut anak tunagrahita mempunyai 

kemampuan belajar dan beradaptasi sosial berada dibawah rata-rata. Hal ini 

seperti ini yang diungkapkan oleh Munzayanah (2010:14), yang 

menyatakan anak tunagrahita anak yang mengalami gangguan dalam 

perkembangan daya pikir serta seluruh kepribadiannya sehingga mereka 

tidak mampu hidup dengan kekeuatan sendiri di dalam masyarakat 

meskipun dengan cara hidup yang sederhana. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa : 

a) Anak tunagrahita memiliki kecerdasan dibawah rata-rata sedemikian 

rupa dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. 
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b) Adanya keterbatasan dalam perkembangan tingkah laku pada masa 

perkembangan. 

c) Terlambat atau terbelakang dalam perkembangan mental dan sosial. 

d) Mengalami kesulitan dalam mengingat apa yang dilihat, didengar 

sehingga menyebabkan kesulitan dalam berbicara dan berkomunikasi. 

e) Mengalami masalah persepsi yang menyebabkan tunagrahita mengalami 

kesulitan dalam mengingat berbagai bentuk benda dan suara. 

f) Keterlambatan atau keterbelakangan mental yang dialami tunagrahita 

menyebabkan mereka tidak dapat berperilaku sesuai dengan usianya. 

b. Model Pendidikan Bagi Anak Tunagrahita 

Anak tunagrahita sangat memerlukan pendidikan serta layanan 

khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Ada beberapa 

pendidikan dan layanan khusus yang disediakan untuk anak tunagrahita 

menurut (Yosiana, 2014:114) kelas transisi, sekolah khusus (SLB C dan 

C1/SLB-C,C1), pendidikan terpadu, program sekolah dirumah, pendidikan 

inklusif, griya rehabilitasi. 

Kelas Transisi Kelas ini diperuntukkan bagi anak yang memerlukan 

layanan khusus termasuk anak tunagrahita. Kelas transisi sedapat mungkin 

berada disekolah regular, sehingga pada saat tertentu anak dapat 

bersosialisasi dengan anak lain. Kelas transisi merupakan kelas persiapan 

dan pengenalan pengajaran dengan acuan kurikulum SD dengan modifikasi 

sesuai kebutuhan anak. Sekolah khusus (Sekolah Luar Biasa C dan C1/SLB-

C,CI) Layanan pendidikan untuk anak tunagrahita model ini diberikan pada 

sekolah luar biasa. Dalam satu kelas maksimal 10 anak dengan 
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pembimbing/pengajar guru khusus dan teman sekelas yang dianggap sama 

kemampuannya (tunagrahita).  

Kegiatan belajar mengajar sepanjang hari penuh di kelas khusus. 

Untuk anak Tunagrahita ringan dapa bersekolah di SLB-C, sedangkan anak 

tungrahita sedang dapat bersekolah di SLB-C1. Pendidikan Terpadu 

Layanan pendidikan pada model ini diselenggarakan di sekolah regular. 

Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak regular di kelas yang 

sama dengan bimbingan guru regular.  

Untuk mata pelajaran tertentu, jika anak mempunyai kesulitan, anak 

tunagrahita akan mendapat bimbingan/ remedial dari Guru Pembimbing 

khusus (GPK) dari SLB terdekat, pada ruang khusus atau ruang sumber. 

Biasanya anak yang belajar di sekolah terpadu adalah anak yang tergolong 

tunagrahita ringan, yang termasuk kedalam kategori borderline yang 

biasanya mempunyai kesulitan-kesulitan dalam belajar (learning 

difficulties) atau disebut dengan lamban belajar (slow Learner). Program 

Sekolah di Rumah Program ini diperuntukkan bagi anak tunagrahita yang 

tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena 

keterbatasannya seperti sakit.  

Program dilaksanakan di rumah dengan cara mendatangkan guru 

PLB (GPK) atau terapis. Hal ini dilaksanakan atas kerjasama Antara 

orangtua, sekolah dan masyarakat. Pendidikan inklusif Sejalan dengan 

perkembangan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, 

terdapat kecenderungan baru yaitu model pendidikan inklusif. Model ini 
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menekankan pada keterpaduan penuh, menghilangkan labelisasi anak 

dengan prinsip “Education dor All”.  

Layanan pendidikan inklusif diselenggarakan pada sekolah regular. 

Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak regular, pada kelas dan 

guru/ pembimbing yang sama. Pada kelas inklusi, siswa dibimbing oleh 2 

(dua) orang guru, satu regular dan satu lagi guru khusus. Guna guru khusus 

untuk memberikan bantuan kepada siswa tunagrahita jika anak tersebut 

mempunyai kesulitan di dalam kelas. Semua anak diberlakukan dan 

mempunyai hsk yang sama. Tapi saat ini pelayanan pendidikan inklusif 

masih dalam tahap rintisan.Panti (Griya) Rehabilitasi, Panti ini 

diperuntukkan bagi anak tunagrahita pada tingkat berat, yang mempunyai 

kemampuan pada tingkat sangat rendah, dan pada umumnya memiliki 

kelainan ganda seperti penglihatan, pendengaran, atau motoric.  

Program di panti lebih terfokus pada perawatan. Pengembangan 

dalam panti ini terbatas dalam hal pengenaklan diri, sensorimotor dan 

persepsi, motoric kasar dan ambulasi (pindah dari satu tempat ke tempat 

lain), kemampuan berbahasa dan komunikasi, bina diri dan kemampuan 

sosial. 

3. Kajian Media Pembelajaran  

a. Pengertian media pembelajaran 

Kata media merupakan kata jamak dari “medium” yang berarti 

perantara atau pengantar. Sanjaya (2011:163) mengemukakan bahwa 

media dapat digunakan dalam bidang pengajaran sehingga disebut 

media pendidikan atau media pembelajaran. 
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Pengertian media menurut Arsyad (2011:7) adalah alat bantu yang 

pada proses belajar di dalam kelas mauoun luar kelas berupa hardware 

dan software  yang dapat digunakan oleh kelompok besar, kecil, dan 

perorangan. Smaldino, dkk (2011:39) mengartikan media sebagai 

sarana komunikasi yang membawa informasi Antara sumber dan 

penerima dan dapat berupa teks, audio, visual, perekayasa, dan orang-

orang. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan yang digunakan sebagai perantara dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas. Media pembelajaran tersebut dapat 

berupa hardwere maupun softwere yang berisi informasi yang akan 

diberikan kepada penerima informasi atau siswa. 

b. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran terdiri dari berbagai jenis yang dapat digunakan 

guru dalam kegiatan pembelajaran dikelas. Jenis-jenis media 

pembelajaran tersebut dapat digunakan guru untuk menmabah variasi 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Sadiman,dkk(2009:28-80) ,mengklasifikasikan media pembelajaran 

yang lazim dipakai dalam kegiatan pembelajaran di Indonesia. 

Klasifikasi tersebut yaitu 1) media grafis yang terdiri dari gambar/ foto, 

sketsa, chart/ bagan, grafik, kartun, peta/ globe; 2) media audio yang 

terdiri dari radio, alat perekam pita, dan laboratorium Bahasa; 3) media 

diam yang terdiri dari dari mikrofis dan OHP; 4) Media audio visual 

yang terdiri dari film, televise dan film gelang. 
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Sanjaya (2011:172) mengklasifikasikan media sesuai sifatnya ke 

dalam tiga kelompok, yaitu 1) media auditif seperti radio dan rekaman 

suara; 2) media visual seperti film slide, foto, transparansi, lukisan 

gambar, dan gambar berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media 

grafis dan lain sebaginya; 3) media audiovisual seperti fil, rekaman 

video, slide suara dan sebagainya. 

Pengklasifikasian media yang telah diuraikan di atas bertujuan untuk 

membantu guru dalam menentukan media yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran. Penggunaan media yang tepat dapat membantu 

memudahkan pemahaman siswa terhadap suatu materi sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Penelitian pengembangan ini 

menggunakan media berbasis computer dengan format penyajian 

multimedia flash. 

 

c. Kriteria pemilihan media pembelajaran 

Guru perlu melakukan pemilihan media pembelajaran yang tepat 

untuk digunakan dalam prosespembelajaran agar siswa dapat 

menangkap dengan jelas maksud yang ingin disampaikan oleh guru. 

 Arsyad (2006: 75-76) mengemukakan beberapa hal 
yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media 
pembelajaran sebagai berikut : 1) Media dipilih berdasarkan 
tujuan intruksional yang telah ditatapkan uyang secara 
umum mengacu kepada salahs atu atau gabungan dari dua 
atau tiga ranah kognitif, efektif, dan psikomotor; 2) Tepat 
untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, 
prinsip, atau generalisasi. Media harus selaras dan sesuai 
dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan 
mental siswa; 3) Praktis, luwes, mudah diperoleh, mudah 
dibuat, dapat digunakan di manapun dan kapanpun serta 
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mudah dipindahkan dan dibawa; 4) Guru terampil 
menggunakannya; 5) Pengelompokan sasaran. Ada media 
yang tepat untuk jenis kelompok besar, sedang, kecil dan 
perorangan; 6) Mutu  teknis, pengembangan visual baik 
gambar maupun fotografi harus memenuhi persyaratan 
teknis tertentu. 

Rivai,dkk (2010: 4-5) juga menyebutkan bahwa terdapat 
enam hal yang harus diperhatikan guru dalam memilih 
media yang akan digunakan, yaitu: 1) Ketepatanya dengan 
tujuan pengajaran, artinya media dipilih atas dasar tujuan 
intrtusional yang telah ditetapkan; 2) Dukungan terhadap isi 
bahan pelajaran, terutama yang bersifat fakta, prinsip, 
konsep dan generalisasi; 3) Kemudahan memperoleh media; 
4) Keterampilan guru dalam menggunakan media sehingga 
tercapai kualitas pendidikan yang lebih baik; 5) Tersedia 
waktu untuk menggunakannya sehingga dapat bermanfaat 
bagi siswa selama pembelajaran berlangsung; 6) Sesuai 
dengan taraf berpikir siswa sehingga makna yang 
terkandung dalam media pembelajaran dapat dipahami oleh 
siswa. 

Mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, 

diperlukan pemilihan media pembelajaran yang tepat dan sesuai untuk 

membantu mengatasi permaslahan pemeblajaran aksara jawa pada 

siswa tunagrahita kelas III di SD. Pengembangan media pembelajaran 

interaktif dalam penelitian ini dipilih sebagai media yang praktis, mudah 

digunakan kapanpun dimanapun, mudah disimpan, serta dapat 

mencakup beberapa aspek sekaligus, seperti visual, audio, serta audio 

visual. 

d. Media pembelajaran audio visual  

Media audiovisual merupakan salah satu jenis media pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Asyar (2011:45) 

mendefinisikan bahwa media audiovisual adalah jenis media yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan 
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pendengaran dan penglihatansekaligus dalam satu proses atau kegiatan. 

Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat 

berupa pesan verbal dan non verbal yang mengandalkan baik 

penglihatan maupun pendengaran. Beberapa contoh media audiovisual 

adalah film, video, program TV dan lain-lain. 

Sementara itu Asra (2007;5-9) mengungkapkan bahwa media audio 

visual yaitu media yang dapat dilihat sekaligus dapat didengar, seperti 

film bersuara, video, televise, dan sound slide. Sedangkan Rusman 

(2012:63) menjelaskan bahwa media audio visual yaitu media yang 

merupakan kombinasi audio dan visual atau biaa disebut media 

pandang-dengar. Contoh dari media audiovisual adalah program video/ 

televisi pendididkan, video/televisi instruksional, dan program slide 

suara (sound slide). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa media 

audio visual merupakan media yang dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan 

sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Contoh media audiovisual 

adalah film, video, program TV, slide suara dan lain-lain. 

e. Karakteristik media audio visual 

Pembelajaran mengggunakan teknologi audio visual adalah satu 

cara menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis 

dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio visual. Arsyad 

(2011:31) mengemukakan bahwa media audio visual memeiliki 

karakteristik sebagai berikut: a) Media audio visual biasanya bersifat 
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linear; b) Media audio visual biasanya menyajikan visual yang dinamis; 

c) Media audio visual digunakan dengan cara yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh perancang/ pembuatnnya; d) Media audio visual 

merupakan gambaran fisik dari gagasan real atau abstrak; e) Media 

audio visual dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme 

dan kognitif; f)Umumnya media audio visual berorientasi pada guru 

dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. 

f. Kelebihan dan kelemahan media audio visual 

Setiap jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

memiliki kelebihan dan kelemahan begitu pula dengan media audio 

visual. Arsyad (2011:49-50) mengunkapkan beberapa kelebihan dan 

kelemahan media audio visual dlaam pembelajaran sebagai berikut. 

Kelebihan media audio visual: 1)Melengkapi pengalaman dasar siswa; 

2) Menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan 

secara berulang-ulang  jika perlu; 3) Disamping mendorong dan 

meningkatkan motivasi media menanamkan sikap-sikap dan segi afektif 

lainnya; 4) Mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran 

dan pembahasan dalam kelompok siswa; 5) Ditunjukkan kepada 

kelompok besar atau kelompok kecil, kelompok yang heterogen 

maupun homogeny maupun perorangan; 6) Dalam kecepatan normal 

memakan waktu satu minggu dapat ditampilkan dalam satu atau dua 

menit. Sedangkan untuk kelemahan Media Audio Visual sebagai 

berikut: 1) Pada umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu yang 

banyak; 2) Tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang ingin 
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disampaikan melalui media tersebut; 3) Tidak selalu sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan, kecuali dirancang dan 

diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan dan 

kelemahan media audio visual bukan merupakan suatu kendala dalam 

proses pembelajaran. 

 

g. Langkah-langkah Menggunaka Media Audio Visual 

Media pembelajaran audio visual memiliki langkah-langkah dalam 

penggunaanya seperti halnya media pembelajaran lainnya. Langkah-

langkah pembelajaran menggunakan media audio visual sebagai 

berikut. 

a. Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan oleh guru pada saat persiapan yaitu (1) 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, (2) mempelajari buku 

petunjuk penggunaan media, (3) menyiapkan dan mengatur peralatan 

media yang akan digunakan. 

b. Pelaksanaan/ penyajian 

Pada saat melaksanakan pembelajaran menggunakan media audio 

visual, guru perlu mempertimbangkan seperti (1) memastikan media 

dan semua perlatan tetap lengkap dan siap digunakan, (2) menjelaskan 

tujuan yang akan dicapai, (3) menjelaskan materi pelajaran kepada 
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siswa selama proses pembelajaran berlangsung, (4) menghindari 

kejadian-kejadian yang dapat menggangu kosentrasi siswa. 

c. Tindak lanjut 

Aktivitas ini dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa 

tentang materi yang telah disampaikan menggunakan media audio 

visual. Disamping itu aktivitas ini bertujuan untuk mengukur efektifitas 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang bisa dilakukan 

di antaranya diskusi, observasi, eksperimen, latihan dan tes adaptasi 

dari sumarno (2011). 

 

h. Kriteria penilian media pembelajaran 

Evaluasi media pembelajaran biasanya dilakukan selama proses 

pengembangan berlangsung yaitu mulai dari perancangan hingga 

produk akhir. Metode tersebut sering disebut dengan ongoing 

evaluation. Selain menggunakan ongoing evaluation, pengembang 

media pembelajaran harus melakukan evaluasi formatif yang 

dilakuakan oleh ahli materi dan ahli media. Tujuan evaluasi tersebut 

adalah untuk menemukan sebanyak mungkin kesalahan yang terjadi 

sehingga produk akhir bisa digunakan dengan maksimal. Pada tahap 

evaluasi formatif, hal yang dievaluasi adalah sebagi berikut. 

a) Isi/materi (subject matter) 

Pengembang media pembelajaran harus memperhatikan 

beberapa hal terkait dengan materi yang akan disajikan, yaitu 

kedalaman materi, struktur isi materi, kesesuaian materi dengan 
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tingkat perkembangan peserta didik, dan akurasi isi materi. Selain 

itu pengembang juga harus memperhatikan Bahasa, gaya Bahasa, 

serta tata Bahasa yang digunakan dalam produk media 

pembelajaran. 

 

b) Informasi tambahan (Auxiliary information) 

Auxiliary information adalah informasi tambahan yang tidak 

berkaitan langsung dengan materi, seperti pendahuluan, petunjuk, 

bantuan, dan kesimpulan. Dalam media pembelajaran interaktif 

yang dikembangkan dalam penelitian ini akan disertakan auxiliary 

information yang berupa petunjuk. 

c) Dampak afektif (Affective consederation) 

Hal ini berkaitan dengan sudut pandang afektif siswa, yaitu 

sejauh mana media pembelajaran dapat memotivasi siswa untuk 

belajar lebih baik dan secara mandiri. 

d) Keterhubungan (Interface)  

Pengembang harus memperhatikan penulisan teks, animasi 

dan grafis, serta audio yang sangat menunjang tampilan produk. 

Teks dapat dibuat sedemikian rupa sehingga pengguna dapat 

mengontrol yang ingin dibacanya. Pemberian animasi dan grafis 

harus sesuai dengan materi. Kualitas audio juga harus diperhatikan. 

Pemberian control suara sangat membantu pengguna saat ingin 

mengulang atau menghentikan dialog yang dirasa penting. 

e) Navigasi  
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Navigasi adalah cara pengguna berpindah dari halaman satu 

ke halaman lainnya dari suatu program. Navigasi harus dibuat 

semudah dan sejelas mungkin agar pengguna tidak mengalami 

kesulitan saat mengakses program. 

 

f) Pedagogik 

Hal ini berkaitan dengan efektifitas penggunaan media 

computer dibandingkan dengan media lain. Hal-hal yang harus 

diperhatikan Antara lain, metodologi, interaktivitas, kapasitas 

kognitif (sebaiknya merupakan materi pendek), strategi belajar 

(kemandirian belajar), control pengguna, pertanyaan, menjawab 

pertanyaan (memberikan kesempatan untuk mengulang jika 

jawaban alah), umpan balik, dan latihan soal (Winarno dkk, 

2009:72-79). 

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Walker dan 
Hess dalam (Arsyad, 2011:175-176), yang menyatakan 
bahwa untuk mengetahui kualitas media pembelajaran 
berbasis computer dalam pembelajarannya harus 
melihat kriteria berikut: 1) Kualitas materi dan tujuan 
yan meliputi ketepatan, kepentingan kelngkapan, 
keseimbangan, daya Tarik, kewajaran, dan kesesuaian 
dengan situasi siswa; 2) Kualitas pembelajaran, yang 
meliput memberikan kesempatan belajar, memberikan 
bantuan untuk belajar, kualitas memotivasi, fleksibilitas 
intruksionalnya, hubungan dengan program pengajaran 
lainnya, kualitas tes dan penilaiannya, dapat memberi 
dampak bagi siwa, dan dapat memebrikan dampak bagi 
guru dan pengajaran; 3) Kualitas teknis, yang meliputi 
keterbacaan, kemudahan menggunakan, kualitas 
tampilan/ tayangan, kualitas penanganan respon siswa 
kualitas pengelolaan programnya, kualitas 
pendokumentasiannya, dan kualitas teknik lain yang 
lebih spesifik. 
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Sementara itu Smaldino, et al. (2005:126) 
menyatakan enam kriteria untuk menilai perangkat 
lunak atau multimedia, yaitu : (1) accuary, ialah 
kecermatan materi yang disajikan, tidak out of date, 
informasi berurutan, penyajiannya jelas dan logis untuk 
memastikan pembelajaran, serta berkaitan dengan 
tujuan belajar, (2) feedback, yaitu umpan balik bagi 
siwa, (3) learner control, terkait sejauh mana dan 
dengan apa siswa mengendalikan media pembelajaran, 
(4) prerequisites, terkait proses identifikasi 
keterampilan yang telah dimiliki siswa agar berhasil 
belajar menggunakan media, (5) ease of use, ialah 
terkait kemudahan pengoperasian multimedia oleh 
siswa, (6) special features, terkait keberadaan fitur atau 
fasilitas yang terkadang tidak berguna dan mengganggu 
siswa untuk focus pada konten. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan kualitas media 

pembelajaran dapat dinilai dari tiga aspek utama yaitu aspek media, 

materi atau isi, serta aspek pembelajaran. Beberapa aspek tersebut dapat 

digunakan sebagai kisi-kisi evaluasi produk media oleh ahli maupun 

pengguna. Penelitian dan pengembangan ini juga memperhatikan ketiga 

aspek tersebut dalam membuat lembar angket penilaian yang dilakukan 

oleh ahli materi, ahli media, serta siswa tunagrahita kelas III SDN 1 

Jatimulyo sebagai pengguna produk media audio visual aksara jawa. 

Anket penilaian yang dilakukan oleh ahli materi atas dua aspek yaitu 

aspek isi dan pedagogi. Angket penilaian yang dilakukan oleh ahli 

media terditi dari tiga aspek yaitu aspek tampilan, pemograman, dan 

pedagogi. Angket penilaian yang dilakukan oleh siswa sebagai subjek 

uji coba meliputi aspek isi, kualitas teknis, dan pedagogi. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 
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Terkait penelitian mengenai media audio visual ini telah banyak 

menunjukkan hasil yang maksimal. Penelitian-penelitian yang 

menggunakan media audio visual berbasis multimedia interaktif khusunya 

pada materi aksara jawa salah satunya dari penelitian Kasilah Prihatin 

(2015) dalam penelitiannya yang berjudul “pengembangan multimedia 

interaktif aksara jawa untuk pembelajaran bahasa jawa siswa kelas V SDN 

Sabdodadi Keyongan Bantul” mengkaji tentang penggunaan media audio 

visual  yang memenuhi kriteria untuk digunakan dalam pemebalajaran 

aksara jawa oleh siswa kelas V Sekolah Dasar. Hasil penelitian dan 

pengembangan pada tahap validasi oleh ahli materi memperoleh penilaian 

sebesar 4,33 dengan kategori sangat baik dan ahli media sebesar 4,24 

dengan kategori sangat baik. Hasil yang diperolah pada uji coba permulaan 

sebesar 4,37 dengan kategori sangat baik, uji coba lapangan utama sebesar 

4,33 dengan kategori sangat baik, dan uji coba lapangan operasional sebesar 

4,51 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa multimedia interaktif aksara jawa untuk siswa kelas V 

SDN Sabdodadi yang dihasilkan telah memenuhi kriteria untuk digunakan 

sebagai media dalam proses pembelajaran membaca akasara jawa. 

Tabel 2.3 Analisis penelitian yang relevan dengan peneliti 

No. Judul dan Peneliti  Perbedaan  Persamaan  Hasil 

1.  
 
 
 
 
 
 

Pengembangan 
multimedia 
interaktif aksara 
jawa untuk 
pembelajaran 
Bahasa jawa siswa 
kelas V SDN 

Penggunaan 
subjek yang 
berbeda dan 
materi aksara 
jawa yang 
tidak hanya 
menjelaskan 

Menggunakan media 
audio visual dan 
menjelaskan materi 
aksara jawa legena 
 
 
 

Hasil penelitian dan 
pengembangan 
secara kualitatif dan 
kuantitatif pada 
tahap validasi oleh 
ahli materi 
memperoleh 
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2. 

Sabdodadi 
Keyongan Bantul 
oleh Kasilah 
Prihatin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengembangan 
Media 
Pembelajaran 
scramble aksara 
jawa untuk kelas IV 
SDN SAMIRONO 
oleh Fani Akdian 
 

materi aksara 
jawa legena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penggunaan 
media yang 
berbeda dan 
subjek yang 
berbeda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menggunakan 
materi aksara jawa 
legena 

penilaian sebesar 
4,33 dengan kategori 
sangat baik dan ahli 
media sebesar 4,24 
dengan kategori 
sangat baik. Hasil 
yang diperoleh pada 
uji coba permulaan 
sebesar 4,37 dengan 
kategori sangat baik, 
uji coba lapangan 
utama sebesar 4,33 
dengan kategori 
sangat baik dan uji 
coba lapangan 
operasional sebesar 
4,51 dengan kategori 
sangat baik 
 
Hasil penelitian dan 
pengembangan 
secara kualitatif dan 
kuantitatif pada 
tahap validasi oleh 
ahli materi 
memperoleh 
penilaian sebesar 4,5 
dengan kategori 
sangat baik dan ahli 
media sebesar 4,6 
dengan kategori 
sangat baik. Hasil 
yang diperoleh pada 
uji coba permulaan 
sebesar 3,95 dengan 
kategori baik, uji 
coba lapangan utama 
sebesar 3,82 dengan 
kategori baik dan uji 
coba lapangan 
operasional sebesar 
3,921 dengan 
kategori  baik 
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C. Kerangka Pikir

 

 

Kondisi Ideal 
Kondisi Ideal 

Media pembelajaran dapat digunakan 
untuk memudahkan siswa dalam 
memahami materi sehingga dapat 
menciptakan suasana pembelajaran 
yang aktif, kreatif, dan 
menyenangkan. 

Analisis Kebutuhan : 

1. Pada pembelajaran Bahasa jawa pada materi aksara jawa belum
pernah menggunakan media.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah.

Pengembangan  

“Pengembangan Media Sinau Aksara Jawa berbasis Audio Visual anak 
Tunagrahita SD” 

Tahapan penelitian model ADDIE : 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengembangkan aksara jawa siswa Tunagrahita kelas III SD melalui 
media sinau audio visual.  

Kondisi di Lapangan 

1. Siswa kurang paham materi
aksara jawa.

2. Belum pernah menggunakan
media  dalam pembelajaran.

3. Sarana prasarana di sekolah
terbatas.

IMPLEMENTASI 

ANALISIS 

EVALUASI PERANCANGAN 

PENGEMBANGAN 


