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1. BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Karakteristik Peserta Didik Sekolah Dasar 

Menjadi guru yang baik memang tidak cukup dengan mengandalkan 

penguasaan materi saja, namun menjadi guru yang baik adalah guru tersebut dapat 

mengenali dan memahami karakteristik peserta didiknya (Saryati, 2104:669) 

Dengan cara mengenali dan memahami karakteristik peserta didik guru tersebut 

dapat tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa dan mampu mengarahkan serta 

membimbing siswa nya, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan 

mendapatkan hasil yang baik. 

Dalam praktik belajar dan mengajar yang dilakukan oleh guru di 

lingkungan sekolah dasar seringkali dijumpai ketidaksesuaian dengan kondisi, 

situasi, dan kebutuhan siswa. Penggunaan model, strategi, metode dan media yang 

selalu sama, bahkan pada umumnya pembelajaran yang dilakukan guru tanpa 

menggunakan media (Nurhasanah dkk., 2014:2). Sehingga pada semua mata 

pelajaran yang diajarkan oleh guru, membuat peserta didik kurang termotivasi dan 

kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran di setiap hari 

nya di dominasi oleh keaktifan guru dalam hal ini siswa cenderung pasif dalam 

pembelajaran perlu adanya intruksi langsung dari guru agar siswa mau beranjak 

dari tempat duduknya dan bergerak aktif di dalam pembelajaran.    

Menurut Hariyono (2014:5) bahwa masa anak usia sekolah dasar adalah 

masa anak-anak akhir yang berangsur dari usia 6 tahun sampai kira-kira usia 11 

tahun atau 12 tahun. Menurut Supriadi (2013:80) menjelaskan bahwa anak usia
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sekolah dasar ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang 

berusia lebih muda, mereka lebih senang bermain, senang bergerak, senang 

berkerja dalam kelompok dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara 

langsung  

Disimpulkan bahwa karakteristik peserta didik di sekolah dasar pada 

umum nya terutama di kelas rendah mereka lebih suka bergerak,bermain, 

mencoba hal yang baru, senang berkerja dalam kelompok dan senang melakukan 

sesuatu secara langsung. Anak sekolah dasar terutama dikelas  rendah sangat 

mudah menerima pengetahuan-pengetahuan baru yang diajarkan oleh guru dalam 

hal ini peserta didik perlu diberikan arahan-arahan agar potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik dapat berkembang secara luas. Tidak hanya itu seorang guru harus 

berperan dalam perkembangan belajarnya karena seorang guru merupakan contoh 

yang ditiru oleh peserta didik.  

2. Pembelajaran Bahasa Jawa kelas III 

Pembelajaran dalam arti yang sempit merupakan suatu proses atau cara 

yang dilakukan agar seseorang dapat melakukan kegiatan proses belajar mengajar 

(Arifin, 2015:10).  Menurut Haryono (2015:3) menegaskan bahwasannya hakikat 

dari pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya 

sehingga memunculkan perubahan prilaku ke arah yang lebih baik. Perubahan itu 

terletak pada tingkat ilmu pengetahuan, ketrampilan, atau sikapnya (Darmadi, 

2017:1). Sehingga pembelajaran bahasa Jawa merupakan proses belajar peserta 

didik dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap terhadap budaya 

daerah nya yaitu bahasa Jawa.  
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Bahasa Jawa adalalah Busananing bangsa yaitu yang berarti bahasa 

sebagai ekspresi budaya “Busana” sehingga penggunaan bahasa jawa harus terus 

dipelihara supaya pakaiannya bersih dan berwibawa (Nurhayati dkk, 2013:162). 

Bahasa adalah cerminan dari budaya itu sendiri sedangkan budaya merupakan 

identitas suatu bangsa (Triyanto, 2013:63). Negara menghormati dan memelihara 

bahasa daerah sebagai kekayaan nasional yang tercermin dalam peraturan UUD 

1995 pasal 32 ayat 12 dengan bentuk pengejawentahannya bahasa Jawa masuk di 

dalam pembelajaran.  

Pembelajaran Bahasa Jawa merupakan salah satu muatan lokal yang 

diajarkan di sekolah dasar yang ada di Jawa Timur dengan ditetapkan Peraturan 

Gubernur Jawa Timur no. 19 tahun 2014 sebagai payung hukumnya.  

Pembelajaran bahasa Jawa memiliki dua aspek keterampilan yang terbagi menjadi 

empat yaitu aspek reseptif bersifat menerima yang didalamnya terdapat 

ketrampilan mendengarkan (menyimak), membaca dan aspek produktif  yang 

bersifat pengeluaran bahasa seperti ketrampilan berbicara dan menulis (Mulyati, 

2015:14). Dari aspek tersebut memiliki ranahnya tersendiri namun memiliki satu 

keterkaitan satu sama lain (Awalludin & Lestari, 2017:122). Dalam pembelajaran 

bahasa Jawa selain kedua aspek ketrampilan juga memiliki beberapa pokok 

bahasan salah satunya ketrampilan dalam menggunakan  aksara Jawa (Sutarsih, 

2015:66).     

Bahasa Jawa masuk di dalam pembelajaran yang ada di sekolah dasar 

sebagai mata pelajaran muatan lokal yang wajib diajarkan di sekolah dasar 

khususnya yang berada di Provinsi Jawa Timur yang mulai diajarkan dari kelas I 

sampai kelas VI. Salah satu materi yang diajarkan adalah kemampuan membaca 
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dalam pembelajaran bahasa Jawa ada dua yakni, membaca bahasa Jawa dengan 

huruf latin dan membaca dalam aksara Jawa. Membaca dalam aksara Jawa legena 

diajarkan dari kelas III sekolah dasar. 

Kompetensi inti adalah suatu tingkatan kemampuan untuk mencapai 

standart kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada 

tingakatan kelas. Sedangkan kompetensi dasar yaitu kemampuan materi 

pembelajaran yang minimal harus dicapai oleh peserta didik untuk mata pelajaran 

pada masing masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti 

(Permendikbud no 24 tahun 2016 pasal 2 ayat 1 dan 2)  

Materi Ajar  : Huruf Aksara Jawa legena 

Kompetensi inti : 

1.  Menerima dan menjalankan ajaran yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

3. Memahami Pengetahuan Faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang diri nya, mahluk 

ciptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya dirumah 

dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

Kompetensi dasar yang digunakan dalam penelitian ini  diambil Pergub 

Jawa Timur no 19 tahun 2014 salah satu kompetensi dasar diambil dari KD 3.7 

sebagai pengejewentahannya sebagai berikut: 



14 
 

 

Kompetensi dasar : 

3.7 Mengenal dan memahami semua bentuk aksara legena/aksara ghajang. 

3. Materi aksara Jawa kelas III 

Aksara Jawa atau Dentawyanjana berasal dari kata Denta yang berarti 

untu (gigi) dan Wyanjana yang berati aksara, sehingga Dentawyanjana dapat di 

artikan aksara untu (Sutardjo, 2008:120) . aksara Jawa pada saat ini dikenal 

sebagai nama hanacaraka (carakan) Aksara carakan adalah jenis aksara abugida 

turunan dari aksara Brahmi (turunan aksara assyiria) yang pernah digunakan 

sebagai penelitian naskah naskah berbahasa Jawa (Santoso & Lutfi, 2012:21). 

Tulisan aksara jawa berbeda dengan tulisan aksara latin dengan tingkat kesulitan 

lebih rumit (Nugroho, 2016:90)  

Aksara  Jawa juga memiliki huruf kapital yang biasa disebut aksara Murda 

yang biasanya digunakan sebagai sarana penulisan Gelar, nama orang, nama 

geografi, nama lembaga. Namun tidak semua aksara memiliki aksara murda. 

Didalam aksara Jawa terdapat juga aksara Swara atau huruf vokal depan 

(Arismadhani, 2013: A94). Akan tetapi dalam penelitian ini hanya dibatasi pada 

materi aksara Jawa legena saja yang berjumlah 20 aksra dari ha sampai Nga. 

Menurut Darusuprapta, dkk (2002:5) Aksara legena merupakan aksara 

Jawa yang sederhana (aksara dasar) yang berjumlah 20 aksara dari Ha sampai 

Nga yang bersifat silabik atau sukukataan. Silabik disini maksudnya aksara legena 

dapat dibentuk menjadi beberapa kata dasar yang memliki makna meskipun masih 

sederhana tanpa adanya penambahan sandhangan ataupun pasangan. Setiap 

aksara dalam aksara Legena melambangkan suku kata dengan Vokal /a/ atau /o/, 

yang bisa ditentukan dari posisi aksara di dalam kata tersebut (Mugianto, 



15 
 

 

2015:13). Setiap aksara dalam aksara legena merupakan gabungan huruf 

konsonan yang di di lengkapi huruf vokal /a/ dan /o/ . 

Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian aksara legena yang 

sudah di simpulkan oleh peneliti, memiliki kesamaan yaitu aksara Jawa legena 

merupakan sebuah aksara dasar yang bersifat silabik (aksara yang memiliki 

makna walaupun  belum memiliki sandhangan atau pasangan). Pembelajaran 

aksara jawa ini masuk di dalam pembelajaran bahasa jawa materi aksara Jawa 

dengan kompetensi dasar 3.7 Mengenal dam memahami semua bentuk aksara 

legena / aksara ghajang dengan indikatornya 3.7.1 Membaca aksara Jawa dari Ha 

sampai Nga, 3.7.2 Membaca kata dasar bahasa Jawa dari aksara Jawa legena, 3.7 

Membedakan bentuk setiap aksara dari Ha sampai Nga 

 

Gambar 1.1  Aksara Jawa legana (Buku guru Tantri kelas III SD) 

4. Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2010:4) bahwa media adalah komponen sumber belajar 

atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Media pembelajaran merupakan 
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segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, perasaan 

dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong tercipta nya proses belajar untuk 

menambah informasi informasi baru pada diri siswa (Haryono, 2014:48). 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah sebuah alat bantu pembelajaran yang mengandung materi instruksional 

yang dapat membuat peserta didik lebih cepat memahami apa yang disampaikan 

oleh guru dan mendorong tercipta nya suasana belajar yang aktif, efektif, dan 

menyenangkan. Menurut Fadlillah (2017:200) Dalam dunia pendidikan media 

pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu:  

(1) media audio ialah sebuah media yang digunakan dengan cara mendengarkan  

(radio, tape, recorder, dan benda yang lain yang menghasilkan suara. 

(2) media visual ialah media yang digunakan dengan cara melihat (gambar- 

gambar,  lukisan,  buku, puzzle , dan benda yang lain yang dapat diamati oleh 

siswa. 

(3) media audio visual ialah sebuah media yang menggabungkan antara indra 

pendengaran dan indra penglihatan (video, film, dan benda yang lain yang 

dapat dilihat dan didengar. 

5. Media Puzzle Jawa 

Puzzle  merupakan bentuk alat permaian edukasi yang dimainkan dengan 

cara menyunsun potongan gambar menjadi satu, sehingga sesuai dengan gambar 

aslinya atau dengan kata lain gambar yang diinginkan (Fadlillah, 2017:112). 

Puzzle Jawa adalah media pembelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran 

bahasa Jawa kelas III sekolah dasar. Dalam pembelajarannya terdapat materi 

membaca bahasa Jawa dalam bentuk huruf latin dan membaca bahasa jawa dalam 
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bentuk aksara Jawa. Media Media puzzle Jawa ini media yang terdiri dari aksara 

jawa legena lengkap dari aksara ha sampai nga dan gambar yang menarik yang 

mampu disusun menjadi sebuah kata di dalam bahasa Jawa. Media ini akan sangat 

mempermudah dalam menyampaikan maksud materi bahasa Jawa dan tujuan 

pembelajarannya. 

1. Desain media Puzzle Jawa 

Kreteria pemilihan media pembelajaran menurut Arsyad, (2014:68) yaitu 

(a) Harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, (b) baik untuk mendukung 

isi pembelajaran yang bersifat fakta, konsep, prinsip atau generalisasi, (c) praktis, 

luwes, bertahan lama, (d) guru terampil dan, (e) mutunya jelas. Berdasarkan 

dengan iuraian tersebut pemilihan media diatas peneliti mendesain media 

pembelajaran dengan nama Puzzle Jawa karena media ini muncul karena suatu 

pengalaman peneliti yang didapat pada saat observasi langsung dan wawancara 

pada guru kelas III SDN Lowokwaru III Malang dan peserta didik kelas IIIa dan 

IIIc yang berkeluh kesah dalam pembelajaran bahasa Jawa materi aksara Jawa 

tentang membedakan setiap aksara Jawa sehingga menyebabkan peserta didik 

sulit memahami aksara Jawa dengan baik dan benar. 

Media Puzzle akan membahas tentang pengenalan aksara Jawa dari aksara 

ha sampai Nga dengan konsep belajar dan bermain yang disukai oleh peserta 

didik pada umumnya. Tidak hanya itu media ini juga dilengkapi gambar kata 

aksara jawa yang mempermudah dalam pengejaan aksara Jawa, misalnya ada 

gambar kata baya (buaya) disamping gambar kata tersebut diletakan aksara ba dan 

ya.  
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Media Puzzle Jawa  dilengkapi gambar gambar kearifan lokal masyarakat 

Jawa yang terletak di pigoranya sebagai penambah khasanah kearifan lokal 

masyarakat Jawa. Media Puzzle Jawa dirancang untuk dijadikan media 

pengenalan aksara Jawa dan sebagai evaluasi. Media ini dibuat dari bahan bahan 

yang sederhana mudah ditemukan, aman digunakan serta awet karena terbuat dari 

kayu yang kuat dan ringan. Berikut ini sebagai prototype media Puzzle Jawa 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Prototype 

a. Cara Pembuatan Media 

Langkah-langkah pembuatan media Puzzle Jawa adalah sebagai berikut : 

1) Bahan yang dibutuhkan adalah kayu yang ringan dan kuat, plat seng tipis, 

magnet, lem fox. 

2) Kayu dipotong dan dibentuk persegi panjang dengan ukuran 55 x 50 cm
2 

sebanyak 2 kali bagian.
 
kemudian dihaluskan dengan amplas dan dilapisi 

plat seng tipis pada bagian dalam media tersebut. 

3) Menempelkan layout aksara jawa di dalam triplek yang sudah akan 

dibentuk menjadi sebuah potongan-potongan puzzle. 

4) Menempelkan layout gambar pada triplek yang sudah disesuaikan dengan 

gambar tersebut. 

5) Menempelkan layout kearifan lokal pada triplek guna memberikan kesan 

estetika 
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6) Bagian dari media diberikan gambar kearifan lokal yang menarik. 

b. Langkah-Langkah Penggunaan Media 

1) Peserta didik menyunsun aksara Jawa dalam bentuk aksara 

2) Peserta didik menempelkan aksara Jawa dalam tabel 2 menjadi sebuah 

kata dengan Benar 

3) Peserta didik mencocokan kata bahasa Jawa dengan gambar yang tersedia. 

4) Peserta didik membacakan hasil kegiatanya di depan kelas 

c. Manfaat Media Puzzle Jawa 

          Media Puzzle Jawa ini bermanfaat bagi peserta didik dalam pembelajaran 

bahasa Jawa yaitu pada materi aksara jawa. peserta didik dapat mengenal aksara 

lengkap dari aksara Ha sampai Nga serta dilengkapi gambar-gambar yang mampu 

meningkatkan kemampuan membaca bahasa Jawa secara latin dan membaca 

secara aksara dalam bentuk kata. Media ini juga bermanfaat bagi guru untuk 

memudahkan dalam menyampaikan materi pembelajaran bahasa Jawa yakni 

aksara Jawa pada peserta didik. 

d. Keunggulan Media Puzzle Jawa 

Keunggulan media puzzle ini adalah media yang dikembangkan untuk 

melatih peserta didik dalam mengenal aksara Jawa dari aksara Ha sampai Nga 

yang dikemas menjadi permainan puzzle yang menyenangkan, serta membuat 

peserta didik aktif di dalam pembelajaran. media ini tidak hanya terdapat aksara 

Jawa saja tetapi dilangkapi gambar yang dimana pembelajaranya yaitu cara 

menyunsun kata di dalam pembelajaran bahasa Jawa yang bervariasi dan mampu 

membuat pembelajaran lebih kreatif,inovatif dan efektif. Tidak hanya itu bahan 

yang digunakan terbuat dari kayu yang sangat kuat dan ringan sehingga awet di 
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gunakan dalam waktu cukup lama dan mudah dipindahkan dari satu tempat 

ketempat lainya. proses pembuatan nya sangat mudah  serta bahan yang 

digunakan sangat mudah didapatkan. 

Media puzzle Jawa merupakan salah satu pengembangan media 

pembelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran Bahasa Jawa kelas III 

sekolah dasar. Dalam pembelajaran nya terdapat penggabungan antara materi 

membaca aksara Jawa dalam bentuk latin dan dalam bentuk aksara Jawa. media 

Puzzle Jawa ini terdiri dari aksara Jawa legena lengkap dari aksara ha sampai Nga 

serta gambar yang menarik yang dapat disusun menjadi sebuah kata dalam bahasa 

Jawa. media ini sangat mempermudah dalam menyampaikan maksud materi 

pembelajaran bahasa Jawa kepada peserta didik dan tujuan pembelajarannnya. 

 

B.   Kajian Penelitian yang Relevan 

Ida lestari (2015) dalam penelitian nya yang berjudul “pengembangan 

media pembelajaran BIRAWA (Binggo Aksara Jawa) sebagai upaya pengenalan 

aksara Jawa pada kelas III sekolah dasar” hasil penelitian ini menggunakan 

metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D). 

Hasil penelitian ujicoba produk menggunakan media pembelajaran BIRAWA 

dinyatakan bahwa pembelajaran mengunakan media BIRAWA membuat peserta 

didik sangat berpartispasi aktif dan berdampak pada kondisi kelas yang kurang 

kondusif sehingga diperlukan pengawasan yang sangat ekstra dari guru. 

Perbedaan di dalam penelitian ini adalah penggunaan media khusus hanya dalam 

materi pengenalan aksara Jawa saja sedangkan penelitian saya tidak hanya 

pengenalan akan tetapi dapat membuat aksara Jawa menjadi sebuah kata. 



21 
 

 

Pesersamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan media 

pembelajaran bahasa Jawa materi pengenalan aksara Jawa kelas III. 

Pratiwi kusumaningtyas (2015) dalam penelitian nya yang berjudul 

“pengembangan media DOMAJA (domino aksara Jawa) dalam mengenalkan 

aksara Jawa untuk kelas III SD” hasil penelitian ini menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R & D). Hasil 

penelitian Hasil uji coba produk menggunakan media pembelajaran DOMAJA 

dinyatakan mendapat respon positif dari siswa dan layak didalam pembelajaran 

bahasa Jawa. perbedaan penelitian ini menggunakan pengembangan media 

pembelajaran alat permainan edukasi “domino” dalam mengenalkan aksara Jawa 

untuk kelas III. Sedangkan penelitian saya mengunakan pengembangan media 

pembelajaran alat permainan edukasi “Puzzle” dalam mengenalkan aksara Jawa 

untuk kelas III. Persamaan di dalam penelitian ini menggunakan sebuah 

pengembangan media pembelajaran bahasa Jawa untuk menunjang proses 

kegiatan belajar dan mengajar agar peserta didik dapat memahami materi yang 

diajarkan. 
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C. Kerangka Pikir

 

 

 

 

                          

Bagan 1.1 Kerangka Pikir 

Pada proses pembelajaran dikelas III 

SDN Lowokwaro 3 Malang 

menggunakan buku pedoman buku 

cetak bahasa Jawa, Kawruh Basa 

Jawa Pepak, LKS serta media 

pembelajaran bahasa Jawa dalam 

bentuk gambar aksara Jawa legena 

yang meliputi ha, na, ca, ra, ka, da, 

ta, sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, 

ma, ga, ba, tha, nga. Media tersebut 

masih sangat kurang serta membuat 

peserta didik kurang termotivasi 

untuk belajar dan membuat peserta 

didik kurang dapat memahami 

pembelajaran dengan sangat cepat. 

Sebagai alat bantu dalam belajar dan 

mengajar maka diperlukan media 

yang mempermudah penyampaian 

materi kepada peserta didik. 

Sehingga peserta didik lebih 

memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Media 

bahasa Jawa yang dikembangkan 

untuk kelas III sekolah dasar 

mempermudah peserta didik di 

dalam pengenalan aksara Jawa serta 

membuat pembelajaran lebih aktif, 

inovatif, kreatif dan menyenangkan. 

Pembuatan Media 

Pembelajaran kelas III  

Kompetensi Dasar   : 3.7 Mengenal dan memahami  

semua bentuk aksara legena/aksara ghajang. 

Ahli Media 

Ahli Materi 

Ahli Pembelajaran 

Validasi media 

Uji Coba 

Produk 

Uji Coba Produk 

Kelompok Besar 

Uji Coba Produk 

Kelompok Kecil 

Pengembangan 

Media Puzzle 

Jawa


