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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1.  Pembelajaran Bahasa Jawa 

a. Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar 

Pembelajaran Bahasa Jawa menjadi salah satu mata pelajaran 

muatan lokal yang wajib diajarkan di sekolah dasar di daerah Jawa Timur. 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan diberlakukannya kurikulum bahasa, 

sastra, dan budaya Jawa oleh pemerintah untuk menunjang sistem 

pembelajaran bahasa Jawa dalam ranah dunia pendidikan. Bahasa Jawa 

selain sebagai alat komunikasi juga diajarkan di sekolah dari SD/DLB/MI 

sampai SMA/K/MA baik swasta maupun negeri. Seperti yang tercantum 

dalam Pergub Jatim Nomor 19 tahun 2014 tentang mata pelajaran Bahasa 

Jawa sebagai muatan lokal wajib di Sekolah/Madrasah. Kurikulum disusun 

dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan dan berbasis 

kearifan lokal. 

Materi pembelajaran dipilih dan ditekankan sesuai dengan 

kebudayaan yang sudah ada di lingkungan masyarakat dengan 

memanfaatkan kearifan lokal sehingga dapat berguna bagi kehidupan siswa 

(Wiwin, 2017:1427). Pembelajaran bahasa Jawa untuk siswa sekolah dasar 

sangat beragam. Hal ini disesuaikan dengan kearifan lokal yang 

berkembang di masyarakat. Kearifan lokal ini yang menjadikan dasar dalam 
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penyusunan kurikulum bahasa Jawa. Tidak jauh berbeda dengan 

pembelajaran bahasa yang lain kompetensi dasar yang digunakan biasanya 

meliputi mendengarkan, menulis, berbicara, dan membaca. 

Kurikulum Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa tahun 2010 

menyebutkan bahwa tujuan muatan lokal bahasa, sastra, dan budaya Jawa 

adalah supaya siswa memiliki kemampuan antara lain sebagai berikut: 

(1) berkomunikasi secara baik sesuai dengan norma, etika 

dan sopan santun yang berlaku, baik secara lisan maupun 

secara tulis, (2) menghargai serta bangga menggunakan 

bahasa Jawa sebagai sarana komunikasi dan sebagai lambang 

kebanggaan serta identitas daerah, (3) memahami betul 

bahasa Jawa dan menggunakannya secara baik dan benar, (4) 

menggunakan Bahasa Jawa demi meningkatkan kemampuan 

intelektual, meningkatkan kematangan emosional serta sosial, 

(5) memanfaatkan karya sastra dan budaya Jawa untuk 

mempertahankan budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan berbahasa, (6) menghargai dan 

menjunjung tinggi sastra Jawa sebagai budaya serta 

intelektual masyarakat Indonesia. 

 

Ruang lingkup muatan lokal Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa tahun 

2010 mencakup beberapa komponen yaitu kemampuan berbahasa, bersastra, 

dan kemampuan berbudaya. Hal tersebut meliputi berbagai aspek yaitu 

mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca, serta menulis. Di dalam 

kegiatan pembelajaran Bahasa Jawa, keterampilan tersebut dikembangkan 

berdasarkan ketentuan yang termuat dalam kurikulum pendidikan dasar 

yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpul bahwa 

pembelajaran bahasa Jawa untuk sekolah dasar sangat beragam. Hal tersebut 



15 
 

 
 

disesuaikan dengan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan 

masyarakat. Proses pembelajaran bahasa Jawa bertujuan meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan siswa dalam berbahasa Jawa, melestarikan 

budaya Jawa, serta menjaga identitas daerah. Pembelajaran bahasa Jawa 

terdiri dari kemampuan bersastra dan berbudaya yang meliputi aspek 

mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca dan menulis, supaya  

tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

b. Pembelajaran Membaca Aksara Jawa di Sekolah Dasar 

Membaca merupakan kegiatan berbahasa yang aktif menyerap 

secara langsung informasi dan pesan yang disampaikan dari media tertentu. 

Membaca dikatakan aktif karena tujuannya bukan sekedar memahami 

lambang tulis, akan tetapi juga untuk membangun makna, artinya dengan 

membaca tulisan seseorang, pembaca dapat menangkap ide, gagasan, 

maksud, atau pokok pikiran penulisnya. Oleh pembaca, pokok pikiran 

penulis dapat diterima, ditolak atau sekedar dibandingkan dengan tulisan 

orang lain (Pranowo, 2013:4). 

Membaca sendiri merupakan suatu kemampuan berbahasa, 

keterampilan membaca yang bersifat sangat kompleks. Kemampuan 

membaca mempunyai peran penting dalam memahami serta menafsirkan 

sebuah pesan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh pihak lain. 

Kemampuan tersebut tidak hanya mengenai pemahaman simbol tertulis, 

tetapi juga mengenai pemahaman pesan serta makna yang disampaikan oleh 

penulis. Tujuan membaca salah satunya untuk memperoleh informasi, 
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mencari nilai keindahan dari sebuah pengalaman supaya citra diri 

meningkat. Kompetensi membaca juga diarahkan menumbuhkan budaya 

membaca (Utari, 2012:85). 

Berdasarkan paparan ahli tentang pengertian membaca tersebut, 

untuk menjadikan dan menciptakan siswa sekolah dasar terampil membaca 

tentunya harus diberikan latihan dan rajin membaca bahasa maupun aksara 

Jawa. Membaca memiliki tujuan karena bukan sekedar paham lambang, 

simbol, tulisan, tetapi membangun arti dari beberapa hal tersebut, yang 

artinya dengan membaca tulisan seseorang, pembaca dapat menangkap ide, 

gagasan, dan maksud dari sebuah tulisan. Maka sebab itu, seorang siswa 

yang belajar dalam membaca aksara Jawa harus mengenal dan memahami 

setiap huruf yang ada dalam aksara Jawa. 

c. Materi Aksara Jawa di Sekolah Dasar 

Aksara Jawa sering dikenal dan disebut sebagai aksara nglegena 

yaitu dari urutan aksara Jawa mulai “ha” hingga “nga”. Aksara Jawa juga 

mempunyai aksara lain yang dikenal dengan aksara murda, swara, rekan, 

dan termasuk angka Jawa, selain itu aksara Jawa sendiri memiliki pasangan 

dan sandhangan. Beberapa hal yang membuat aksara Jawa terkesan lebih 

sulit bagi siswa yaitu dengan adanya swara jejeg serta swara miring yang 

membedakannya. Swara jejeg adalah suara yang dibaca sesuai dengan 

tulisan huruf pad contoh kata, sedangkan swara miring adalah suara yang 

bunyinya berbeda dengan tulisannya (Ariyanti, 2015:56). 
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Aksara Jawa (Nglegena) adalah aksara Jawa pokok yang terdiri dari 

20 huruf. Cara menulis aksara Jawa yang benar tidak menggunakan spasi, 

sehingga penulisan dan penggunaan pasangan yang memperjelas kluster 

setiap kata (Prihantono, 2011:43). Aksara Jawa memiliki sandhangan yang 

digunakan untuk mengubah maupun menambah bunyi aksara Jawa atau 

pasangannya. Sandhangan itu terdiri dari sandhangan swara, sandhangan 

panyigeg wanda, sandhangan wyanjana, serta sandhangan pangkon (Dian: 

2010:182). Adapun penulisan aksara Jawa (Nlegena), dapat diperhatikan 

pada tabel di bawah. 

Tabel 2.1 Aksara Jawa (Nlegena) 

Aksara Jawa (Nlegena) 

ha na ca ra ka 

da ta sa wa la 

pa dha ja ya nya 

ma ga ba tha nga 

(Sumber: Prihantono, 2011:43) 

 

Sandhangan swara aksara Jawa merupakan tanda yang dipakai 

untuk mengubah serta menambah setiap bunyi aksara Jawa maupun 

pasangannya. Sandhangan swara ada lima macam, yaitu: wulut, suku, pepet, 

taling, dan taling-tarung. Wulu digunakan untuk lambang suara/vokal i 

dalam satu suku kata, penulisan di bagian atas aksara Jawa. Suku digunakan 

melambangkan suara/vokal u dalam satu suku kata, ditulis serangkai di 
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bagian akhir aksara. Pepet, terdapat dua aturan dalam penggunaan  pepet, 

yaitu: a) Digunakan melambangkan suara/vokal e dalam satu suku kata dan 

ditulis di atas aksara; b) Tidak digunakan dalam menulis suku kata re 

maupun le yang bukan dipakai sebagai pasangan. Taling digunakan untuk 

lambang suara/vokal e dalam satu suku kata, dan ditulis di depan aksara. 

Taling-tarung digunakan untuk melambangkan suara/vokal o dalam suku 

kata, dan ditulis didepan dan dibelakang aksara. 

Sandhangan panyigeg wanda adalah penanda konsonan mati yang 

terdiri dari wignyan, layar, cecak, serta pangkon. Wignyan untuk 

melambangkan konsonan mati h dan ditulis di bagian belakang aksara. 

Layar untuk lambang konsonan mati r ditulis di bagian atas aksara. Cecak 

untuk lambang konsonan ng ditulis di bagian atas aksara; (a) ditulis 

dibelakang sandhangan wulu jika ada suku kata yang bersuara vokal i ; (b) 

ditulis didalam sandhangan pepet di bagian dalam suku kata yang bersuara 

vocal e. 

Sandhangan wyanjana ada 3, yaitu : cakra, keret, dan pengkal. 

Sandhangan cakra untuk melambangkan bunyi  ra pada suatu aksara dan 

ditulis serangkai dengan aksara. Sandhangan cakra keret untuk 

melambangkan bunyi ra yang diikuti dengan bunyi pepet (e) yang 

disambung pada konsonan lain di dalam satu suku kata dan ditulis menjadi 

satu dengan aksara. Sandhangan pengkal untuk lambang konsonan y yang 

digunakan pada konsonan yang lain dalam satu suku kata dan ditulis 

menjadi satu dengan aksara. 
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Sandhangan pangkon digunakan melambangkan konsonan mati atau 

penutup dalam suatu suku kata dan ditulis di bagian belakang aksara yang 

mati. Pangkon dapat dipakai sebagai batas sebagian dalam kalimat. 

Pangkon dapat digunakan untuk menggantikan tulisan aksara Jawa yang 

tersusun lebih dari dua atau tiga tingkat, supaya tidak terjadi penggunaan 

pasangan lebih dari tiga dalam satu kalimat. 

d. Penilaian Membaca Aksara Jawa  

Membaca aksara Jawa memerlukan adanya evaluasi. Evaluasi dapat 

menggunakan tes dengan bentuk soal yang disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran. Kenyataan  dilapangan  terkait  dengan  pembelajaran  

membaca  aksara Jawa yang  dilakukan  masih  berkisar  pemberian  teori  

menulis  aksara  Jawa, namun dalam praktek membaca masih kurang. 

Evaluasi dalam penilaian membaca materi aksara Jawa, seringkali hanya 

menggunakan penilaian dalam bentuk instrumen soal pilihan ganda maupun 

isian. Sedangkan bentuk isntrumen tes maupun skoring itu dapat 

dikembangkan dan dibuat bervariasi (Supriyadi, 2015:43). Hal ini berakibat 

pada kurangnya aktivitas membaca siswa. Siswa  pasif  dalam  

pembelajaran membaca  aksara  Jawa, sehingga keterampilan siswa dalam 

membaca aksara Jawa tidak berkembang. 

Mulyana (2008:262) untuk ujian secara tertulis dinilai kurang efektif. 

Penilaian dalam pembelajaran bahasa Jawa aspek membaca aksara Jawa, 

ujian lisan menjadi kebutuhan untuk siswa karena kemampuan siswa akan 

diketahui baik dari segi kecepatan, maupun ketepatan pelafalan dalam 
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membaca. Menggunakan ujian lisan, akan mengetahui secara langsung 

kemampuan setiap siswa secara sebenar-benarnya. Bahkan ujian tidak 

memerlukan waktu terlalu panjang, apabila masih mampu mendeteksi, 

mengukur kemampuan individu dari setiap siswa dalam keterampilan 

membaca aksara Jawa. Untuk pedoman penilaian aspek yang dinilai 

meliputi dari ketepatan membunyikan tulisan, ketepatan lafal serta 

kelancaran membaca. Adapun pedoman penilaian tersebut terdapat pada 

tabel berikut: 

Tabel 2.2 Pedoman Penilaian Membaca Aksara Jawa 

No. Aspek Yang 

Dinilai 

Skor Kriteria 

1. Ketepatan 

menyuarakan 

tulisan 

1 

2 

3 

4 

Jika tepat menyuarakan satu kata dalam kalimat 

Jika tepat menyuarakan dua kata dalam kalimat 

Jika tepat menyuarakan tiga kata dalam kalimat 

Jika tepat menyuarakan empat kata dalam kalimat 

2. Lafal 1 

2 

3 

4 

Jika benar melafalkan satu kata dalam kalimat 

Jika benar melafalkan dua kata dalam kalimat 

Jika benar melafalkan tiga kata dalam kalimat 

Jika benar melafalkan empat kata dalam kalimat 

3. Kelancaran 1 

2 

3 

4 

Jika lancar mengucapkan satu kata tanpa pengulangan 

Jika lancar mengucapkan dua kata tanpa pengulangan 

Jika lancar mengucapkan tiga kata tanpa pengulangan 

Jika lancar mengucapkan empat kata tanpa 

pengulangan 

 

Berdasarkan pendapat ahli, untuk evaluasi dalam pembelajaran 

membaca aksara Jawa untuk penelitian ini dapat dilakukan dengan lisan dan 

tidak memerlukan tes yang terlalu panjang. Misalkan setiap siswa membaca 

setiap kata dalam tulisan aksara Jawa. Aspek ketepatan menyuarakan tulisan 

digunakan untuk menilai ketepatan siswa dalam mengucapkan setiap kata 

pada tulisan yang ditulis dengan askara Jawa. Aspek lafal digunakan untuk 

menilai ketepatan siswa dalam mengucapkan bunyi bahasa (fonem). 
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Beberapa hal ini perlu dinilai karena dalam aksra Jawa terdapat fonem yang 

diucapkan berbeda dengan tulisannya. Misalnya vokal a yang diucapkan 

sebagai a seperti dalam kata “apa”, contohnya sarapan. Adapula vokal a 

yang diucapkan sebagai o seperti dalam kata “organ”, contoh misalnya 

pandhawa lima dibaca pandhowo limo. Aspek kelancaran digunakan untuk 

menilai kelancaran siswa dalam membaca aksara Jawa. 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran  

Kata media merupakan bahasa Latin dan memiliki arti bentuk jamak 

dari kata medius yang di dalam harfiah berarti tengah, perantara, atau 

sebuah pengantar. Media dapat dipahami sebagai perantara atau sebuah 

pengantar sebuah pesan dan sumber pesan dengan penerima pesan itu 

sendiri. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu alat yang dapat 

membantu, merangsang dan menstimulus siswa sehingga dapat terjadi 

proses belajar (Arsyad, 2010:3). 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang membantu 

menyampaikan pesan, membantu merangsang pikiran, kemauan, serta 

perasaan siswa sehingga dapat menunjang proses belajar untuk menambah 

informasi baru. Hal tersebut didukung oleh Communication on Instructional 

Technology yang menyatakan bahwa media pembelajaran diartikan sebagai 

alat yang dihadirkan akibat dari munculnya revolusi komunikasi sehingga 

dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran (Haryono, 2015:48). 
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Sementara itu, Munadi (2008:7) berpendapat jika media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat membantu 

menyampaikan pesan dari sumber sesuai dengan rencana sehingga 

menciptakan sebuah lingkungan belajar yang lebih kondusif, sehingga 

penerima pesan dapat melakukan kegiatan belajar dengan efisien serta 

efektif. Definisi tersebut didukung oleh Asosiasi Teknologi dan Komunikasi 

Pendidikan (Association of Education and Communication Technology/ 

AECT) di Amerika, media pembelajaran merupakan segala bentuk serta 

saluran yang digunakan masyarakat untuk menyalurkan dan menyampaikan 

pesan/ informasi. 

Berdasarkan definisi beberapa ahli mengenai media pembelajaran, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan segala 

sesuatu bentuk benda, barang atau apapun yang dapat membantu, 

menyalurkan pesan maupun informasi, mempermudah penyampaian 

informasi. Sesuai dengan rencana sehingga menciptakan sebuah lingkungan 

belajar yang lebih kondusif, kemudian pesan dan informasi dapat diterima 

secara cepat, efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. 

b. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran secara umum memiliki manfaat praktis 

penggunaan media di dalam proses belajar mengajar (Arsyad. 2010:25), 

antara lain sebagai berikut: 

(1) memperjelas penyajian dan penyampaian pesan serta 

informasi sehingga mempermudah serta membantu proses 

serta hasil belajar, (2) Mengarahkan perhatian siswa sehingga 

dapat menciptakan motivasi belajar, meningkatkan interaksi 
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secara langsung antara siswa dengan lingkungan, 

memungkinkan siswa untuk belajar secara individu sesuai 

dengan kemampuan bakat dan minat, (3) mengatasi 

keterbatasan waktu, dan ruang, misalnya: (a) Benda yang 

besar digantikan dengan gambar, foto, film, radio, atau 

model, (b) Benda yang kecil dibantu disajikan dengan 

proyektor, film, gambar, atau mikroskop, (c) Peristiwa atau 

kejadian langka atau terjadi di masa lampau dapat 

ditampilkan dengan video, foto, maupun film (d) Proses yang 

rumit, percobaan yang berbahaya, disajikan dalam bentuk 

video, foto, film, simulasi komputer, dan slide, dan (e) 

Konsep yang terlalu luas atau peristiwa alam yang prosesnya 

membutuhkan waktu lama, dapat dibantu dan disajikan dalam 

bentuk video, foto, film, simulasi komputer, dan slide, (4) 

memberikan pengalaman yang dapat dirasakan secara 

langsung oleh siswa tentang peristiwa di lingkungan mereka, 

dapat melakukan secara langsung melalui interaksi langsung 

dengan guru, keluarga, masyarakat, lingkungan serta melalui 

karyawisata, sekolah, maupun tempat bersejarah lainnya. 

 

Media pembelajaran secara umum juga memiliki beberapa fungsi 

(Haryono, 2015:49), diantaranya sebagai berikut: 

(1) mengatasi terbatasnya pengalaman setiap siswa, 

tergantung faktor yang menentukan segi kekayaan 

pengalaman siswa, seperti halnya persediaan buku, waktu 

untuk berwisata, (2) memperoleh gambaran yang lebih jelas 

mengenai objek yang sulit dilihat secara langsung, 

dikarenakan: objek yang terlalu besar, objek terlalu kecil, 

bergerak terlalu lambat, bergerak terlalu cepat, kompleks, 

atau bunyinya terlalu halus, terlalu jauh, bahkan berbahaya, 

(3) memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung 

antara siswa dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, 

(4) menghasilkan keragaman pengamatan, (5) menjelaskan 

konsep dasar yang benar, realistis, dan konkret, (6) 

membangkitkan keinginan, kemampuan, dan minat baru, (7) 

menciptakan motivasi dan merangsang siswa untuk rajin 

belajar, (8) memberikan pengalaman secara langsung dan 

menyeluruh dari kongkret sampai dengan abstrak, (9) 

mempermudah siswa untuk membandingkan, mengamati, 

memperhatikan, mendeskripsikan suatu benda. 
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Dengan adanya pernyataan ahli maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa manfaat media pembelajaran merupakan sesuatu yang 

dapat memperjelas, mengarahkan, memberikan pengalaman langsung, serta 

dapat mengatasi keterbatasan indera, waktu dan ruang untuk mendapat 

maupun menerima informasi apapun mulai dari hal yang mudah ke sulit, 

kecil ke besar, kongkrit ke abstrak dan lain-lain. Fungsi media pembelajaran 

adalah membantu, merangsang siswa, dan memberikan pengalaman secara 

langsung untuk aktif dan rajin belajar, serta siswa dapat secara langsung 

melihat, mengamati, mendeskripsikan dan membandingan suatu benda, 

pesan, dan informasi yang baru. 

Walaupun setiap siswa memiliki sifatnya sendiri-sendiri dengan 

pengalaman yang berbeda juga,  akan tetapi di dalam dunia pendidikan 

sudah di tentukan kurikulum, materi pengajaran, serta tujuan pembelajaran 

ditentukan sama untuk semua siswa. Dengan  adanya media pembelajaran 

yang sesuai dan bervariasi didalam proses belajar mengajar, diharapkan 

dapat membantu mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. 

c. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Memilih sebuah media pembelajaran memiliki kriteria yang tentunya 

perlu di penuhi, menurut Arsyad (2016:75) dalam proses memilih media 

pembelajaran yang baik ada yang perlu diperhatikan, antara lain adalah 

sebagai berikut: 

(1) sesuai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Media 

pembelajaran dipilih melihat berdasarkan tujuan yang telah 

ditentukan, secara umum  hal tersebut mengacu pada satu 

atau gabungan dari beberapa ranah yaitu ranah kognitif, 
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afektif, serta psikomotor, (2) tepat serta mendukung isi mata 

pelajaran yang mencakup sebuah fakta, konsep, dan prinsip. 

Media pembelajaran yang berbeda, seperti misalnya film dan 

grafik memerlukan sebuah simbol dan kode yang berbeda, 

oleh karena itu media memerlukan proses serta keterampilan 

yang berbeda untuk memahaminya, (3) prakits, luwes, dan 

dapat bertahan. Hal ini merupakan kriteria yang membuat 

guru memilih media yang sudah ada, mudah didapatkan, atau 

mudah dibuat sendiri oleh guru, (4) berkualitas bagus dan 

baik, media secara keseluruhan harus memiliki kualitas yang 

baik, (5) ukuran sesuai dengan kebutuhan lingkungan belajar. 

Media pembelajaran yang terlalu besar tentunya sulit 

digunakan di dalam kelas yang ukurannya terbatas, sehingga 

menimbulkan kegiatan pembelajaran yang kurang kondusif. 

 

Pemilihan media pembelajaran harus memperhitungkan beberapa 

faktor atau kriteria, serta cara pemilihan media pembelajaran. Kriteria dalam 

memilih media menurut Sudjana (dalam Ekowati 2006:4) sebagai berikut: 

(1) media pembelajaran yang dipilih hendaknya sesuai 

dengan rumusan tujuan pembelajaran, serta dapat menunjang 

tercpainya tujuan pembelajaran yang ditentukan, beberapa 

alternatif yang dianggap sesuai dengan tujuan tersebut dipilih 

yang paling sesuai, kecocokan paling banyak ditentukan oleh 

kesesuaian karakteristik tujuan media, (2) keefektifan sebuah 

media pembelajaran, (3) ketersediaan media pembelajaran 

terdiri dari beberapa hal yaitu dengan membuat sendiri, 

membuat bersama dengan siswa, meminjam, membeli 

maupun menyewa, (4) kualitas secara teknis yang mencakup 

kualitas media pembelajaran, memenuhi syarat-syarat sebuah 

media yang sesuai, dan daya tahan media pembelajaran, (5) 

biaya pembuatan media pembelajaran. (6) fleksibilitas 

maupun kenyamanan dalam penggunaan media 

pembelajaran. Memilih media hendaknya 

mempertimbangkan kelenturan, kegunaan, dan tidak 

berbahaya ketika digunakan, (7) kemampuan tenaga edukatif 

atau yang akan menggunakan media. Media yang tinggi 

nilainmaupun kegunaannya, tidak akan bermanfaat bagi 

orang yang tidak dapat menggunakannya, (8) siswa memiliki 

hak memilih media pembelajaran yang sesuai dengan 

karakter siswa, serta disesuaikan dengan cara 

penggunaannya, misalkan untuk individu atau kelompok. 
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Berdasarkan penjelasan beberapa ahli, maka dapat disimpulan bahwa 

sangat perlu memperhatikan dari beberapa kriteria dalam pemilihan sebuah 

media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran harus dapat 

mempunyai sebuah tujuan, memberikan motivasi untuk siswa. Selain itu 

media harus merangsang minat siswa, mengingat kembali apa yang sudah 

dipelajari selain memberikan rangsangan belajar baru. Kriteria dalam 

memilih media pembelajaran tentu untuk memudahkan guru ketika hendak 

menggunakan sebuah media yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 

Memilih media secara tepat maka tidak terlepas dari kegunaan media 

pembelajaran itu sendiri. 

3. Media Pembelajaran Scrabble Aksara Jawa 

a. Pengertian Media Pembelajaran Scrabble 

Scrabble merupakan permainan menyusun huruf menjadi 

serangkaian kata. Selain dapat dijadikan media pembelajaran yang bagus 

dan menarik, permainan scrabble dapat digunakan sebagai suatu cara untuk 

menambah daya tarik permainan scrabble. Permainan scrabble sudah 

dikenal dikalangan masyarakat dunia, sehingga berbagai negara di dunia 

sudah mengembangkan scrabble menggunakan bahasa negara mereka, 

mulai dari Bahasa Inggris yang merupakan asal dari permainan scrabble itu 

sendiri (Masya & Elvina, 2010:133). 

Menurut Sopyati (2016:89) scrabble adalah permainan menyusun 

huruf menjadi kata yang dimainkan oleh 2 sampai 4 orang ataupun 

kelompok yang mengumpulkan skor berdasarkan nilai kata yang disusun 
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dari huruf di atas papan permainan (15 kolom, 15 baris). Kepingan 

berbentuk persegi yang bertuliskan huruf pada sisinya. Pemain mengambil 

huruf sebanyak tujuh buah keping huruf, kemudian menyusun sebuah kata 

secara mendatar atau menurun seperti pada teka-teki silang. Kata yang 

disusun harus merupakan kata baku dan diizinkan untuk dimainkan 

berdasarkan kamus standar sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam 

permainan. Pemain yang memperoleh total skor tertinggi dinyatakan sebagai 

pemenang. Scrabble sebagai media pembelajaran menuntut keterampilan 

pemain untuk mengeja dan memperbanyak perbendaharaan kata. 

Adapun cara melaksanakan permainan scrabble menurut Sopyati 

(2016:89) ialah sebagai berikut: 

(1) jumlah pemain minimal 2 orang, dapat bermain secara 

individu maupun berkelompok, satu kelompok terdiri dari 

beberapa orang maksimal 4 kelompok, (2) setiap pemain 

harus memahami seluruh peraturan permainan, (3) secara 

bergantian sesuai dengan urutan pemain mengisi kotak pada 

papan yang tersedia, (4) cara menyusun di papan hampir 

sama dengan permainan teka-teki silang, yaitu dengan 

mendatar dan menurun. Jika pada mendatar kita harus 

menulis huruf, maka dalam scrabble tidak menulis akan 

tetapi cukup menaruh kepingan huruf, (5) kata yang di 

isikan itu harus kata yang ada di dalam kamus, bukan kata 

seru, bukan singkatan, dan bukan nama orang, (6) seseorang 

yang tidak ikut bermain diminta menjadi juri permaian 

sekaligus mencatat nilai dan harus selalu siap dengan kamus 

dan buku panduan, (7) pemain yang dengan benar 

menyusun huruf tersebut menjadi kata, maka akan 

memperoleh nilai. Perhitungan nilai berdasarkan atas: 

banyaknya huruf yang disusun atau panjang pendek sebuah 

kata yang sudah disusun, besar kecil nilai pada setiap huruf 

sebagai berikut Q = 10 Z = 1O H = 3 X = 8  J  = 8  O = 1 K 

= 5  S = 1  I = 1  M = 3  A =  1    T = 1, serta letak huruf 

pada warna kotak, (8) permainan berakhir apabila semua 

huruf tersusun semua, setelah para pemian tidak dapat 

menyusun huruf yang masih dimiliki, dan yang menjadi 



28 
 

 
 

pemenang adalah pemain yang dapat mendapatkan jumlah 

skor paling banyak. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat dari ahli maka dapat 

disimpulankan bahwa media scrabble merupakan permainan menyusun 

kata. Permainan scrabble dimainkan minimal oleh dua orang pemain. 

Pemain menyusun kata seperti pada permainan teka-teki silang, yaitu 

disusun dari sebelah kiri ke kanan maupun dari atas ke bawah. Permainan 

scrabble ini dapat membantu dalam belajar menyusun huruf menjadi sebuah 

kata. 

b. Desain Media Pembelajaran Scrabble Aksara Jawa 

Media pembelajaran scrabble aksara Jawa ini disesuaikan dengan 

tujuan dalam pembelajaran Bahasa Jawa khususnya materi aksara Jawa 

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

membantu proses pembelajaran Bahasa Jawa yang isinya mencakup materi 

aksara Jawa (nglegena) beserta sandhangannya. Hal tersebut sesuai dengan 

Kompetensi Dasar yang terlampir dalam kurikulum 2013 yang berlaku saat 

ini, yaitu mengenal dan memahami sandhangan/ pangangghuy, aksara 

Jawa/ carakan Madhura. 

Kompetensi dasar ini yang di jadikan rujukan peneliti dalam 

mengembankan media scrabble aksara Jawa untuk siswa kelas IV Sekolah 

Dasar. Pokok bahasan materi aksara Jawa sesuai dengan kompetensi dasar 

yang digunakan adalah aksara Jawa dan sandhanganya. Pokok bahasan 
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inilah yang menjadi pesan utama dalam media scrabble aksara Jawa untuk 

meningkatkan kemampuan membaca aksara Jawa bagi siswa kelas IV. 

Media scrabble aksara Jawa tentunya memiliki desain dari bentuk 

media itu sendiri, adapun konstruk media pembelajaran scrabble aksara 

Jawa ini terbuat dari bahan kayu, magnet, sticker dengan tampilan warna 

yang menarik, serta keping huruf berisikan aksara Jawa. Produk media 

pembelajaran berupa alat permainan edukatif yang dikemas dalam sebuah 

box/kotak wadah media. Papan bermain berukuran 70cm x 70cm 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 berukuran panjang 4 cm 

lebat 4 cm dan tinggi 1 cm berbahan  kayu, dilapisi dengan seng tipis, 

kemudian diberikan sticker bertulisan huruf aksara Jawa (nlegena) beserta 

huruf latin, dan sandhangannya. Tampilan keping huruf aksara Jawa di 

desain secara bagus untuk menarik perhatian siswa, serta keping berjumlah 

200 buah. Selain itu media pembelajaran scrabble aksara Jawa ini memiliki 

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

aman atau tidak membahayakan jika digunakan oleh siswa. 

c. Desain Buku Panduan Media Scrabble Aksara Jawa 

Buku panduan dan peraturan media pembelajaran scrabble aksara 

Jawa menggunakan bahasa Jawa, dan dicetak pada kertas ukuran A5. Buku 

panduan berisi biodata penulis, dosen pembimbing, ahli materi, dan ahli 
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media, materi aksara Jawa untuk kelas IV, serta panduan pembuka dan 

peraturan dalam menggunakan media pembelajaran scrabble aksara Jawa. 

Adapun panduan pembuka dan peraturan media pembelajaran Scrabble 

Aksara Jawa ini ialah sebagai berikut: 

Pambuka: 

1. Sadurunge miwiti dolanan, siswa kudu maca materi ing kaca ngarep. 

2. Dolanan dilaksanakaké nganggo cara lomba, yaiku saben siswa utawa 

klompok kudu cepet-cepetan gawe tembung nganggo keping aksara 

Jawa (strategi pembelajaran berbasis Teams Games Tournamnet). 

3. Cacahe kepingan aksara Jawa ana 200, ing saben kepingan ana aksara 

Jawa lan sandhangane sing bisa digunakake kanggo gawe tembung. 

Tuntunan Cara Dolanan: 

1. Cacahe siswa utawa klompok paling sithik 2. 

2. Siswa utawa wakil teka klompok suit utawa hompipa, kanggo milih 

sapa sing mlaku dhisik, lan lungguhe manut karo urutane. 

3. Siswa utawa klompok njupuk keping aksara Jawa karo merem, 

cacahe 7. 

4. Keping sing wis dijupuk diselehake ing papane dhewe, disusun 

supaya dadi tembung basa Jawa. 

5. Nyusun tembung ing papan kudu diwiwiti ing tengah kothak ing 

gambar gunungan. Carane nyusun tembung kuwi isa diwiwiti saka 

sisih kiwa manengen utawa saka dhuwur mangisor. 



31 
 

 
 

6. Siswa kapisan wis rampung gawe satembung, diterusake dening 

siswa utawa klompok kapindho lan sateruse. 

7. Saben kothak lan keping aksara susun tembung iku duwe biji. 

8. Yen aksara Jawa sing kok pasang ing papan pas kothak werna 

silver iku bijine ning kepingan aksara banjur di pingne 2, werna 

pink di pingne 3. 

9. Yen aksara Jawa sing kok pasang ing papan pas kothak werna biru 

iku bijine satembung  ning kepingan di jumlahne banjur asile di 

pingne 2, werna abang di pingne 3. 

10. Siswa nyathet tembung sing wis ditata uga ngitung olehe biji. 

11. Dolanan rampung yen keping aksara Jawa wis entek utawa kabeh 

siswa wis pasrah ora isa gawe tembung. 

12. Sing menang yaiku siswa sing jumlah bijine paling akeh. 

d. Manfaat Media Pembelajaran Scrabble Aksara Jawa 

Media pembelajaran scrabble mempunyai manfaat dan kelebihan 

diantaranya adalah: 1) Mendorong daya krearif dan spontanitas siswa; 2) 

Memotivasi untuk berfikir kretaif dalam lingkup tema pembelajaran; 3) 

Menyenangkan; 4) Kelas menjadi hidup dengan kompetisi yang sehat; 5) 

Fleksibel dengan materi dan metode pembelajaran; 6) Bebas menyusun kata 

sesuai dengan tema yang diajarkan; 7) Kata dari lawan dapat meningkatkan 

pemahaman mengenai materi ajar (Sopyati, 2016:90). 

Mubasyira (2017:325) menyebutkan manfaat permainan scrabble 

adalah sebagai berikut: (1) Secara kognitif dengan tujuan supaya siswa 
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dapat meningkatkan kemampuan mengingatnya, (2) Motorik dengan tujuan 

supaya siswa dapat mengkoordinasikan anggota tubuh seperti tangan 

sehingga mereka lebih terampil dalam menjalankan motorik halus dan 

kasar, (3) Logika dengan tujuan supaya siswa dapat berpikir secara tepat 

dan teratur sehingga mereka lebih cepat mengambil keputusan, (4) 

Emosional/sosial dengan tujuan supaya siswa dapat menjalankan 

interpersonal skill sehingga mereka memiliki kesabaran dan lebih berhati-

hati dalam bertindak, (5) Kreatif dengan tujuan supaya siswa dapat 

menghasilkan ide melalui olah huruf menjadi kata. 

Berdasarkan pernyataan beberapa ahli maka dapat disimpulankan 

bahwa manfaat media pembelajarn scrabble yaitu dapat mengembangkan 

kemampuan siswa dari segi kognitif, motorik, logika, emosional, sosial, dan 

kreatifitas. Menumbuhkan kreatifitas siswa, serta memotivasi untuk lebih 

kreatif di dalam pembelajaran. Media pembelajaran scrabble membantu 

proses belajar siswa karena siswa terlibat langsung dalam permainan, 

sehingga siswa dihadapkan dengan hal yang konkret melalui sebuah 

pengalaman. Pengalaman secara langsung dapat membantu siswa dalam 

berfikir, sehingga siswa mengalami kemajuan dalam perkembangan konsep 

yang ada dalam dirinya. 

4. Karakteristik Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Karakteristik siswa menurut Sadiman (2007:120) adalah keseluruhan 

perilaku, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki siswa sebagai suatu hasil 

dari faktor bawaan maupun lingkungan sehingga dapat mempengaruhi dan 
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menentukan pola aktivitas dalam memilih sebuah cita-cita. Kenyataan juga 

menunjukkan bahwa setiap individu mempunyai keunikan sendiri sebagai hasil 

pengaruh lingkungannya (Mulyana, 2010:50). Demi menunjang keberhasilan 

suatu proses pembalajaran, seorang guru harus memahami betul karakteristik 

siswa sesuai dengan tahapan perkembangannya. Siswa kelas IV Sekolah Dasar 

berada pada tahapan operasional kongkret yang berada pada tahap rentang usia 

7-11 tahun. Siswa kelas IV Sekolah Dasar rata-rata berusia 10-11 tahun. 

Karakteristik siswa ketika pada tahapan operasional kongkret yaitu 

siswa yang sebelumnya memiliki konsep masih samar-samar dan tidak jelas, 

sekarang beranjak menjadi konsep yang jelas dan lebih kongkret. Alam berfikir 

siswa berada pada tahapan berfikir berdasarkan pengalaman nyata atau 

kongkret. Pengalaman secara langsung dapat membantu siswa dalam berfikir, 

sehingga siswa mengalami kemajuan di dalam perkembangan konsep yang ada 

dalam dirinya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Yusuf (2006:24) bahwa 

siswa usia sekolah dasar merupakan masa intelektual atau keserasian 

bersekolah. Secara relatif siswa lebih mudah untuk di didik daripada masa 

sebelumnya dan sesudahnya, begitu pula dalam proses belajar bahasa. 

Perkembangan bahasa dapat dipengaruhi oleh lingkungan, karena 

bahasa sendiri merupakan hasil belajar dari lingkungan. Siswa usia sekolah 

dasar memiliki pengetahuan bahasa yang sudah berkembang karena banyak 

belajar dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah dan teman sebaya. 

Menurut Sadiman (2006:65) menyatakan bahwa kemampuan berbahasa siswa 

dapat menjadi fondasi untuk berkembangnya bahasa berikutnya. Tahap 
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perkembangan bahasa berkaitan dengan kemampuan kognitif siswa, yang 

berarti semakin tinggi kemampuan kognitif siswa maka bahasa yang diperoleh 

cenderung semakin mudah serta semakin banyak. 

Berdasarkan karakteristik siswa dari beberapa ahli, penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa dalam proses belajar upayakan siswa harus 

mengalami sendiri secara langsung, terlibat secara nyata dengan objek yang 

sedang dipelajarinya. Secara langsung maupun tidak langsung, apapun yang 

terjadi dalam proses pembelajaran maka secara sendirinya siswa akan 

menyimpan memori kegiatan yang sudah dilakukannya. Proses pembelajaran 

harus bersifat aktif, kreatif dan sosial. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Penelitian dan pengembangan ini relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ervan Adi Kusuma pada tahun 2015 berjudul “Pengembangan 

Media Sinau Maca Aksara Jawa (Si Marja) Dalam Mata Pelajaran Bahasa Jawa 

Kelas IV  SDN Keputran A Yogyakarta” dan penelitian yang dilakukan Dian 

Ristanto, Sukardi, Sri Susilaningsih pada tahun 2012 yang berjudul “Peningkatan 

Perbendaharaan Kosakata Bahasa Jawa Melalui Media Permainan Scrabble”. 

Si Marja merupakan media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan 

oleh siswa untuk mengenal dan belajar membaca aksara Jawa. Si Marja adalah 

akronim dari Sinau Maca Aksara Jawa, di dalam bahasa Indonesia yaitu berarti 

belajar membaca aksara Jawa. Media permainan scrabble digunakan untuk 

meningkatkan perbendaharaan kosakata bahasa Jawa pada siswa kelas V A SD 

Tambakaji 04 Ngaliyan. Media permainan kata scrabble terbutkti dapat 
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meningkatkan perbendaharaan dan meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran peningkatan penguasaan kosakata bahasa Jawa kelas V A SD 

Tambakaji 04 Ngaliyan. Dari kedua penelitian yang sudah dipaparkan di atas 

tentunya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dan 

perbedaan dengan dua penelitian tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.3 Penelitian yang Relevan 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

“Pengembangan Media 

Sinau Maca Aksara Jawa 

(Si Marja) Dalam Mata 

Pelajaran Bahasa Jawa 

Kelas IV  SDN Keputran A 

Yogyakarta”. 

1. Menggunakan media 

pembelajaran dengan  

materi aksara Jawa. 

 

1. Dalam penelitian 

tersebut, media yang 

digunakan Sinau Maca 

Aksara Jawa (Si 

Marja), sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan media 

pembelajaran Scrabble 

Aksara Jawa. 

 2. Menggunakan subjek 

yang sama, yaitu kelas 

IV Sekolah Dasar. 

 

 3. Media pembelajaran 

bertujuan untuk 

mengenalkan dan 

membantu siswa 

membaca aksara Jawa. 

 

“Peningkatan 

Perbendaharaan Kosakata 

Bahasa Jawa Melalui 

Media Permainan 

Scrabble” 

1. Menggunakan media 

pembelajaran yang sama 

yaitu media scrabble. 

1. Media permaian 

scrabble menggunakan 

huruf abjad, sedangkan 

penelitian ini media 

menggunakan 

huruf/aksara Jawa dan 

sandhangannya. 

 2. Media pembelajaran 

digunakan untuk 

meningkatkan siswa 

membaca sesuai dengan 

kosakata yang ada dalam 

bahasa Jawa. 

2. Media permainan 

scrabble untuk 

meningkatkan 

perbendaharaan dan 

meningkatkan 

penguasaan kosakata 

bahasa Jawa, 

sedangkan penelitian 

ini media pembelajaran 

digunakan untuk 

membantu 

keterampilan membaca 

aksara Jawa. 
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  3. Penelitian tersebut 

menggunakan subjek 

kelas V, sedangkan 

penelitian ini kelas IV 

(Sumber: Olah Peneliti)  
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C. Kerangka Pikir

Kondisi Ideal       Kondisi Lapang 

 

 

 

 

Pembelajaran Bahasa Jawa 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014, Pasal 2 

1. Bahasa daerah diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh

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

2. Media pembelajaran untuk proses pembelajaran dalam menyampaiakan materi pembelajaran.

1. Siswa berpartisipasi secara aktif dalam

proses pembelajaran.

2. Guru memberikan inovasi pengembangan

media pembelajaran, menggunakan media

pembelajaran baru selain gambar dalam

menyampaikan materi aksara Jawa.

3. Adanya media pembelajaran yang sesuai,

mendukung penyampaian materi dalam

bentuk media pembelajaran aksara Jawa.

4. Siswa mudah memahami materi aksara Jawa.

5. Siswa memiliki keterampilan membaca

aksara Jawa yang lebih baik sesuai dengan

Kriteria Ketuntasan Minimal.

1. Siswa belum berpartisipasi secara aktif

dalam proses pembelajaran.

2. Guru menggunakan metode latihan dan

praktik dengan sumber belajar berupa buku

paket dan LKS dalam materi aksara Jawa.

3. Belum tersedia media yang sesuai untuk

membantu dalam belajar keterampilan

membaca dan menulis aksara Jawa.

4. Siswa kesulitan dalam materi membaca dan

menulis aksara Jawa.

5. Siswa memiliki keterampilan membaca

aksara Jawa yang rendah, belum sesuai

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal.

Pengembangan Media Pembelajaran Scrabble Aksara Jawa 

untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Model ADDIE 

Analisis Kelayakan dan Keefektifan Pengembangan Media Scrabble 

Aksara Jawa berdasarkan ahli materi dan ahli media 

1. Siswa Terampil Menggunakan Media Pembelajaran Scrabble Aksara Jawa dan memahami

materi aksara Jawa.

2. Media Pembelajaran Scrabble Aksara Jawa Efektif diterapkan dalam Pembelajaran Bahasa Jawa.

Pembuatan Media Scrabble Aksara Jawa Penerapan Media Scrabble Aksara Jawa 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 


