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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan suatu kebudayaan yang diciptakan dan digunakan 

manusia itu sendiri sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai suatu alat 

komunikasi serta menjadi alat untuk mencerminkan identitas diri. Melalui sebuah 

bahasa pula, manusia dapat menunjukkan pandangan dirinya, memahami tentang 

suatu hal, serta asal usul sebuah bangsa, negara, pendidikan, dan bahkan sifat-sifat 

yang melekat pada dirinya (Wulan, 2013:113). Bahasa dapat menjadi cerminan 

diri sebagai bangsa, negara maupun sebagai cerminan diri sendiri. Demikian juga 

dengan bahasa Jawa yang merupakan identitas masyarakat Jawa sebagai bagian 

dari bangsa Indonesia. 

Salah satu hal penting yang harus dijaga adalah bahasa daerah antara lain 

yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan di 

Indonesia yaitu khususnya untuk masyarakat pulau Jawa. Bahasa Jawa sendiri 

memiliki tradisi, beraneka ragam adat istiadat, berbudi pekerti luhur dan bahasa, 

yang semuanya itu adalah kebudayaan. Bahasa Jawa penting untuk dilestarikan 

serta merupakan peninggalan leluhur yang wajib dijaga kelestariannya (Utari, 

2012:83). 

Bahasa Jawa merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat 

pulau Jawa khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah dan 

Jawa Timur. Bahasa Jawa sudah menjadi salah satu mata pelajaran muatan lokal 

wajib dalam kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah dasar
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Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 

19 Tahun 2014 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal 

Wajib di Sekolah/Madrasah, Pasal 2 berbunyi bahasa daerah diajarkan secara 

terpisah sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh Sekolah/ 

Madrasah di Jawa Timur, yang meliputi Bahasa Jawa dan Bahasa Madura. 

Pelestarian bahasa daerah melalui jalur pendidikan bertujuan supaya siswa 

mendapat bimbingan dari guru supaya lebih terarah untuk belajar bahasa Jawa. 

Bahasa Jawa menjadi salah satu mata pelajaran penting yang berguna 

untuk melestarikan kebudayaan daerah. Bahasa Jawa di sekolah dasar terdiri dari 

pembelajaran bahasa, sastra, serta kebudayaan Jawa. Tujuan dari pelajaran bahasa 

Jawa yaitu supaya siswa dapat menggunakan bahasa Jawa secara sopan santun 

serta berbudi pekerti luhur sesuai dengan budaya Jawa. Pelajaran bahasa Jawa 

digunakan juga sebagai wujud pelestarian budaya (Kurniati, 2015:107). Selama 

ini yang terjadi adalah guru mengajar bahasa Jawa hanya menggunakan metode 

ceramah, tanya jawab, dan sumber belajar buku paket, buku pepak atau LKS 

(Lembar Kerja Siswa). Hal tersebut hanya sesuai untuk pembelajaran membaca 

dan menulis. Adapun hambatan lain yaitu guru merasa waktu untuk 

membelajarkan seluruh keterampilan dalam berbahasa Jawa sangat kurang. 

Berdasarkan definisi diatas sudah dijelaskan bahwa pentingnya mata 

pelajaran bahasa Jawa diajarkan di sekolah dasar supaya dapat melestarikan 

kebudayaan daerah sebagai salah satu ciri khas masyarakat Jawa. Diharapkan dari 

segi pendidik harus menguasai mata pelajaran bahasa Jawa yang nantinya akan 

diajarkan kepada siswanya. Dengan adanya mata pelajaran bahasa Jawa ini 

sekolah harus memiliki tujuan supaya dapat memaksimalkan potensi sumber daya 
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manusia yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional. Melalui mata 

pelajaran bahasa Jawa juga diharapkan bahwa siswa dapat berkomunikasi 

menggunakan bahasa Jawa dalam proses kegiatan belajar di sekolah maupun 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran yang ada dalam bahasa Jawa sendiri mencakup empat 

keterampilan, yaitu terdiri dari nyemak (mendengarkan), maca (membaca), wicara 

(berbicara), dan nulis (menulis) (Wiwin, 2017:142). Materi pembelajaran aspek 

membaca bahasa Jawa dalam bentuk huruf latin, tidak ada kendala maupun 

kesulitan bagi siswa. Namun, ketika siswa belajar mengenai materi membaca 

aksara Jawa, siswa merasa kesulitan. Siswa merasa kesulitan menghafal setiap 

bentuk huruf aksara Jawa, padahal aksara Jawa sendiri lebih dahulu secara turun 

temurun sudah dipelajari dan digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya 

yaitu di daerah Jawa. 

Merujuk pada pembelajaran bahasa Jawa, siswa harus dapat membaca 

tulisan-tulisan dalam huruf/aksara Jawa kemudian menuliskannya kembali. 

Sementara itu, Tarigan (2008:8) menyatakan bahwa membaca memiliki arti yaitu 

suatu proses yang bersangkutan dengan bahasa, sehingga siswa perlu dibantu 

dalam menanggapi atau merespon terhadap lambang visual yang menggambarkan 

sebuah tanda. Membaca dapat dianggap sebagai proses yang digunakan untuk 

memahami suatu hal yang tersirat, tersurat, dan melihat makna pikiran yang ada di 

dalam kata yang tertulis. Keterampilan membaca juga penting dikuasai dalam 

proses belajar bahasa Jawa dalam materi aksara Jawa. Belajar, latihan dan praktik 

sangat diperlukan supaya siswa dapat mahir membaca kata dan kalimat 

menggunakan aksara Jawa. 
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Berdasarkan wawancara analisis kebutuhan dengan guru kelas IV yang 

dilakukan peneliti terhadap penggunaan media pembelajaran Bahasa Jawa 

memperoleh beberapa catatan. Observasi dan wawancara dilakukan pada kelas IV 

SDN 3 Ngadirenggo pada tanggal 20 November 2017. Penggunaan media 

pembelajaran pada pembelajaran bahasa Jawa cenderung kurang. Terdapat sebuah 

poster aksara Jawa berukuran A3 di dalam kelas, serta belum tentu seluruh siswa 

dapat melihatnya. Buku maupun LKS yang dimiliki oleh siswa hanya sedikit yang 

di dalamnya berisi materi aksara Jawa. Keterampilan membaca aksara Jawa 

terbatas hanya pada metode latihan dan praktik dengan sumber belajar yaitu buku 

paket dan LKS. Siswa masih kurang aktif dalam kegiatan belajar atau pada saat 

pembelajaran berlangsung  karena siswa hanya duduk dan melihat contoh yang 

dituliskan oleh guru dipapan tulis kemudian mengerjakan soal latihan di LKS. 

Siswa cenderung mengingat kembali aksara Jawa hanya ketika diajarkan mata 

pelajaran bahasa Jawa khususnya materi aksara Jawa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru didapatkan bahwa siswa 

merasa kesulitan membaca dan mengingat huruf aksara Jawa. Siswa pada saat 

latihan membaca aksara Jawa masih sering melihat di buku. Siswa kelas IV 

berada pada tahapan operasional kongkret, alam berfikir siswa berada pada 

tahapan berfikir masih berdasarkan suatu pengalaman nyata dan lebih kongkret. 

Pengalaman secara langsung dapat membantu siswa dalam berfikir. Melihat 

keadaan proses belajar mengajar di kelas IV SDN 3 Ngadirenggo, maka guru 

membutuhkan sebuah media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

untuk digunakan dalam penyampaian materi pada mata pelajaran bahasa Jawa 

khususnya materi aksara Jawa. Menurut pendapat guru ketika wawancara, guru 
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merasa kesulitan dalam mengembangkan media karena keterbatasan kemampuan 

dan waktu. 

Merujuk pada permasalahan dalam pembelajaran bahasa Jawa di SDN 3 

Ngadirenggo mengenai materi aksara Jawa, peneliti berasumsi bahwa perlu 

dikembangkan sebuah media pembelajaran yang tepat, serta dapat memotivasi 

belajar siswa. Alasan lain dalam penelitian dan pengembangan ini  adalah untuk 

memenuhi kebutuhan guru tentang adanya media pembelajaran baru yang dapat 

digunakan dalam membantu menyampaikan isi pelajaran. Pernyataan diatas sesuai 

dengan pendapat Kusuma (2015:2) yang menyatakan bahwa media merupakan 

suatu yang penting digunakan sebagai menyampaiakan pesan, maka dari itu media 

harus tepat dan efektif. Begitu pula ketika proses kegiatan pembelajaran, dengan 

media yang tepat dan efektif maka pesan, maupun informasi akan diterima siswa 

dengan baik dan benar. 

Berdasarkan paragraf di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu 

dikembangkan sebuah media pembelajaran yang mengusung konsep belajar 

sambil bermain dengan tujuan supaya materi pembelajaran lebih cepat dikuasai 

oleh siswa. Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Dian 

Ristanto dkk,  pada tahun 2012 yang berjudul “Peningkatan Perbendaharaan 

Kosakata Bahasa Jawa Melalui Media Permainan Scrabble”. Penelitian tersebut 

menggunakan media permainan scrabble digunakan untuk meningkatkan 

perbendaharaan kosakata bahasa Jawa pada siswa kelas V A SD Tambakaji 04 

Ngaliyan. Media permainan scrabble terbutkti dapat meningkatkan 

perbendaharaan dan meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

peningkatan penguasaan kosakata bahasa Jawa. 
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Media yang akan peneliti kembangkan adalah berupa media pembelajaran 

scrabble aksara Jawa. Media pembelajaran scrabble aksara Jawa terdiri dari 

sebuah box/kotak, papan bermain dan kepingan huruf aksara Jawa tiga dimensi. 

Scrabble yang biasanya berisikan huruf abjat/alfabet, diganti dengan aksara Jawa 

beserta huruf latinnya. Jadi, siswa bertugas untuk menyusun aksara Jawa tersebut 

sehingga terbentuk sebuah kata yang baku dalam bahasa Jawa. 

Media pembelajaran scrabble aksara Jawa merupakan media yang bersifat 

bermain sambil belajar. Memiliki huruf aksara Jawa yang dapat menarik perhatian 

maupun minat siswa. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran ketika 

menggunakan media ini siswa dapat merasa lebih bersemangat dan termotivasi 

untuk giat belajar, serta materi aksara Jawa akan lebih mudah dipahami oleh 

siswa. Melalui pengembangan media pembelajaran scrabble aksara Jawa, siswa 

akan lebih mudah mengingat setiap bentuk huruf aksara Jawa.  

Dari permasalahan dan paparan kondisi lapangan di SDN 3 Ngadirenggo  

Trenggalek, peneliti bertujuan untuk mengembangkan sebuah media yang dapat 

membantu belajar siswa mengenai materi aksara Jawa serta dapat meningkatkan 

kemampuan membaca aksara Jawa siswa dalam mata pelajaran bahasa Jawa. 

Adapun judul penelitian ini adalah “Pengembangan Media Pembelajaran Scrabble 

Aksara Jawa Untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:   
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1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran scrabble aksara Jawa bagi 

siswa kelas IV di SDN 3 Ngadirenggo, Kabupaten Trenggalek? 

2. Bagaimana efektifitas media pembelajaran scrabble aksara Jawa pada saat 

diimplementasikan dalam pembelajaran Bahasa Jawa materi aksara Jawa bagi 

siswa kelas IV di SDN 3 Ngadirenggo, Kabupaten Trenggalek? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

 Adapun tujuan dari penelitian dan pengemabnagn ini antara lain sebagai 

berikut: 

1.  Untuk mengembangkan media pembelajaran scrabble aksara Jawa yang dapat 

membantu siswa dalam belajar materi aksara Jawa dalam pembelajaran 

Bahasa Jawa bagi siswa kelas IV SDN 3 Ngadirenggo, Kabupaten 

Trenggalek. 

2.   Untuk mengetahui efektifitas media pembelajaran scrabble aksara Jawa pada 

saat diimplementasikan dalam pembelajaran Bahasa Jawa materi aksara Jawa 

bagi siswa kelas IV SDN 3 Ngadirenggo, Kabupaten Trenggalek. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 Media pembelajaran bernama scrabble aksara Jawa, produk media yang 

diharapkan untuk hasil pengembangan nantinya berupa media pembelajaran 

sejenis alat permainan edukatif. Seperti produk lainnya, media scrabble aksara 

Jawa ini memiliki spesifikasi khusus, adapun spesifikasi konten dan konstruk dari 

media pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 

 



8 
 

 
 

1. Konten Produk 

Media pembelajaran scrabble aksara Jawa ini memiliki konten isi 

sesuai dengan tujuan mata pelajaran Bahasa Jawa khususnya materi aksara 

Jawa untuk kelas IV sekolah dasar. Media pembelajaran scrabble aksara Jawa 

digunakan supaya dapat membantu proses pembelajaran Bahasa Jawa yang 

isinya mencakup materi aksara Jawa (nglegena) beserta sandhangannya. Hal 

tersebut sesuai dengan Kompetensi Dasar yang tercantum dalam kurikulum 

2013 yang berlaku saat ini, yaitu mengenal dan memahami sandhangan/ 

pangangghuy, aksara Jawa/ carakan Madhura. 

2. Konstruk Produk 

Media pembelajaran scrabble aksara Jawa tentunya memiliki desain 

dari bentuk media itu sendiri. Adapun konstruk media scrabble aksara Jawa 

ini yaitu media tiga dimensi yang terbuat dari bahan kayu, magnet, sticker 

dengan tampilan warna yang menarik, serta keping huruf berisikan aksara 

Jawa. Produk media berupa alat permainan edukatif yang dikemas dalam 

sebuah box/kotak wadah media. Papan bermain berukuran 70 cm x 70 cm 

berbentuk seperti papan catur tetapi berisi persegi sebanyak 15x15, papan 

berlapis magnet untuk menempelkan kepingan huruf/aksara Jawa dengan 

ketebalan 0,6 cm. Kepingan aksara Jawa berbentuk balok dengan ukuran 4 

cm x 4 cm x 1 cm berbahan kayu, dilapisi dengan seng tipis, kemudian 

diberikan sticker bertulisan huruf aksara Jawa (nglegena) beserta huruf latin, 

dan sandhangannya, dengan desain bagus untuk menarik perhatian siswa, 

serta keping aksara Jawa sebanyak 200. 
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Media scrabble aksara Jawa juga dilengkapi dengan buku panduan 

permainan. Buku panduan permaianan berisi tentang tata cara dan peraturan 

dalam penggunaan media scrabble aksara Jawa menggunakan bahasa Jawa. 

Terdiri dari cover/sampul, daftar isi, biodata penulis, ahli media, ahli materi, 

pembuka, panduan penggunaan media, peraturan permainan kemudian 

dicetak pada kertas ukuran A5. Selain itu media scrabble aksara Jawa ini 

memiliki kelebihan yaitu menarik, mudah untuk dibawa, dipindahkan, awet, 

dan aman atau tidak membahayakan jika digunakan oleh siswa. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

 Hasil dari penelitian dan pengembangan diharapkan memiliki manfaat 

serta kegunaan antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian mampu memberikan sebuah produk pengembangan 

media pembelajaran berupa scrabble aksara Jawa yang dapat digunakan untuk 

membantu berlangsungnya proses pembelajaran Bahasa Jawa materi aksara 

Jawa pada kelas IV Sekolah Dasar. Sekaligus memperluas pengetahuan dan 

wawasan mengenai media pembelajaran scrabble aksara Jawa terhadap proses 

belajar Bahasa Jawa khususnya pada materi aksara Jawa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi guru, memperkaya media pembelajaran untuk digunakan 

ketika proses pembelajaran Bahasa Jawa khususnya pada materi aksara 

Jawa, serta menciptakan kegiatan maupun proses belajar yang menarik dan 

menyenangkan. 
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b. Manfaat bagi siswa, yaitu membantu dan melatih siswa dalam belajar 

membaca aksara Jawa, meningkatkan minat, keaktifan dan keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran Bahasa Jawa.  

c. Manfaat bagi sekolah, memperkaya media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran, menjadi bahan pertimbangan ke depan dalam rangka 

mengembangkan, memajukan dan meningkatkan potensi serta prestasi 

siswa, memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

 Pengembangan media pembelajaran scrabble aksara Jawa dalam 

penelitian ini dikembangkan berdasarkan beberapa asumsi yang mendasarinya, 

antara lain:   

1. Media ini dapat membantu dalam proses kegiatan pembelajaran bahasa Jawa 

tentang materi aksara Jawa beserta sandhangannya bagi siswa kelas IV SDN 

3 Ngadirenggo, Kabupaten Trenggalek.    

2. Produk media pembelajaran scrabble aksara Jawa ini  dapat memotivasi, serta 

menarik siswa supaya lebih aktif dalam pembelajaran bahasa Jawa. 

3. Produk media yang dikembangkan dapat digunakan sebagai suatu media 

pembelajaran alternatif untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran bahasa Jawa materi aksara Jawa yang kenyataanya masih 

teacher centered di SDN 3 Ngadirenggo, Kabupaten Trenggalek. 
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Pengembangan media pembelajaran ini juga memiliki keterbatasan, antara 

lain sebagai berikut: 

a. Media ini terbatas hanya untuk mata pelajaran Bahasa Jawa khusus materi 

aksara Jawa (nglegena) beserta sandhangannya. 

b. Kuantitas (jumlah) keping huruf/ aksara Jawa sebanyak 200 buah. 

c. Media scrabble aksara Jawa ini hanya diperuntukkan bagi kelas IV sekolah 

dasar dan baru dikembangkan sebatas pada SDN Ngadirenggo 3 Trenggalek. 

G. Definisi Operasional 

1. Media pembelajaran adalah alat yang dapat digunakan siswa sehingga terjadi 

kegiatan maupun proses belajar, serta alat bantu untuk menyampaikan pesan 

supaya mudah diterima, menarik dan menambah motivasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2. Aksara Jawa (Nglegena) adalah huruf Jawa yang terdiri dari 20 aksara  pokok 

beserta pasangannya, sandhangan, aksara murda, aksara rekan, aksara angka, 

dan aksara swara. 

3. Scrabble aksara Jawa  adalah media permainan scrabble versi Bahasa Jawa 

dengan  field (papan bidang bermagnet) dan keping huruf/ aksara Jawa. Keping 

huruf aksara Jawa bertuliskan aksara Jawa (nglegena) lengkap beserta 

sandhangannya. Peraturan permainan scrabble aksara Jawa dimodifikasi sesuai 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Pengembangan media pembelajaran 

scrabble aksara Jawa merupakan produk alat permainan edukatif sebagai 

media pembelajaran mata pelajaran Bahasa Jawa materi aksara Jawa untuk 

siswa kelas IV sekolah dasar. 



12 

4. Membaca adalah aktifitas belajar yang memadukan bunyi bahasa, simbol-

simbol huruf untuk dapat mengerti maksud dan pesan yang terkandung didalam

tulisan yang mengandung makna. Membaca dapat dianggap sebagai proses

kegiatan untuk memahami suatu hal yang tersirat maupun tersurat, dan melihat

isi pikiran yang ada di dalam kata yang tertulis.


