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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Media  

Media yang berasal dari bahasa latin merupakan suatu bentuk jamak dari 

kata ‘’medium’’. Dengan makna asli, artinya adalah ‘’perantara’’. Oleh 

karenannya, media dipahami sebagai perantara materi kepeserta didik. Media juga 

sebagai tombak yang dapat membuat peserta didik teragsang sehingga terjadi 

proses pembelajaran (Haryono,2015:47). Sejalan dengan Sadiman (2010:7) 

berpendapat bahwasanya media pembelajaran adalah sesuatu yang bisa digunakan 

untuk menyalurkan materi atau ide pokok dari pendidik kepeserta didik sehingga 

bisa merangsang perasaan, pikiran, dan minat serta perhatian peserta didik 

sedemikian rupa, sehingga proses pembelajaran terjadi. 

Berbagai pendapat di atas, secara umum memiliki persamaan makna 

tentang media. Bahwasanya media pembelajaran adalah sebuah perantara pesan 

berupa alat fisik maupun non-fisik atau segala sesuatu yang ada di sekitar 

lingkungan yang bisa menjadi suatu perantara tersampaikannya suatu proses 

pembelajaran. Untuk  mencapai suatum tujuan pebelajaran tertentu yang sudah 

dirumuskan dari pendidik kepada peserta didik.  Sehingga dapat merangsang minat, 

motivasi  dan perhatian siswa sedemikian rupa. Sehingga proses pembelajaran 

terjadi secara efektif dan efesien. Media pembelajaran juga  sebagai perantara atau 

saluran komunikasi yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik sesuai 

dengan tujuan yang telah direncanakan.   
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2. Manfaat dan fungsi Media Pembelajaran 

 Proses pembelajaran akan lebih bermakna jikalau pendidik menggunakan 

alat bantu untuk membantu proses pembelajaran. Karena manfaat media 

pembelajaran yaitu mempermudah pendidik dengan peserta didik berinteraksi. 

Sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan efisien.Secara lebih khusus 

menurut Haryono (2015:49) manfaat media pembelajaran antara lain sebagai 

berikut:  

a) Menanggulangi keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Karena 

Pengalaman setiap peserta didik berbeda, tergantung dari faktor yang 

menentukan keberhasilan peserta didik seperti ketersediaan buku, kesempatan 

berwisata, dan sebagainnya.  

b) Memungkinkan adannya komunikasi langsung antara peserta didik dengan 

lingkungannya. 

c) Menumbuhkan konsep dasar kepeserta didik yang jelas dan konkret. 

d) Menumbuhkan keinginan belajar peserta didik dan minat baru. 

e) Menumbuhkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar. 

f) Memberikan pengalaman untuk peserta didik secara menyeluruh dari yang 

konkret sampai dengan abstrak. 

g) Memudahkan siswa untuk membandingkan, mengamati, dan mendeskrupsikan 

suatu benda.  

Manfaat media pembelajaran menurut Sanjaya (2010: 208-211) adalah 

sebagai berikut: 

a) Peserta didik lebih bisa menerima suatu hal atau peristiwa tertentu. 

b) Mempengaruhi peristiwa ,keadaan, dan hal tertentu. 
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c) Dapat menambah gairah dan motivasi belajar peserta didik. 

d) Media pembelajaran juga mempunyai nilai praktis. 

Kemudian menurut Prastowo (2013:398) manfaat media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran adalah: 

a) Dapat mengkonkretkan kefahaman peserta didik  

b) Dapat menampilkan objek yang terlalu kecil atau terlalu besar. 

c) Dapat menampilkan gerakan yang terlalu ambat atau terlalu lcepat. 

Kemudian menurut Levie & Lentz (Arsyad.2010:16-17) mengemukakan 

empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu (a) fungsi afektif,  

(b). fungsi atensi, (c). fungsi kompensatoris, (d). fungsi kognitif. 

a) Fungsi afektif : media pembelajaran yang berupa visual bisa terlihat dari tingkat 

ketertarikan peserta didik ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. 

Gambar atau lambang visual dapat menciptakan emosi dan sikap siswa, 

misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. 

b) Fungsi atensi : media pembelajaran yang berupa visual merupakan inti, yaitu 

menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada 

isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan pada materi 

pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran peserta didik tidak tertarik bahkan 

tidak menyukai materi pelajaran atau mata pelajaran itu merupakan salah satu 

pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka tidak memperhatinkan media 

gambar. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi 

pelajaran semakin besar. 

c) Fungsi kompensatoris : media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian 

bahwasanya media visual memberikan gambaran untuk memahami teks 
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membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan 

informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media 

pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan peserta didik yang lemah dan 

lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau 

disajikan secara verbal.  

d) Fungsi kognitif : media visual bisa terlihat dari hasil penelitian terdahulu yang 

mengungkapkan bahwasanya lambang visual atau gambar dapat memperlancar 

pencapaian tujuan dalam memahami dan mengingat informasi atau pesan yang 

terkandung dalam gambar. 

Uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya media pembelajaran sangat 

dibutuhkan untuk menghasilkan kefahaman dalam proses belajar dan mengajar. 

Melalui media pembelajaran visual peserta didik akan lebih tertarik atau senang 

dengan materi yang disampaikan oleh pendidik tersebut. Karena media 

pembelajaran akan dapat membuat peserta didik terkesan lebih bermakna. Media 

pembelajaran juga dapat membuat peserta didik dapat berinterkasi langsung dengan 

lingkungan yang ada disekitarnya, dan mengenal lebih konkret tentang materi yang 

disamapikan oleh pendidik.  

3. Klasifikasi Media Pembelajaran  

Media pembelajaran adalah suatu alat untuk penunjang dalam 

keberhasilan suatu proses belajar dan mengajar. Media pembelajaran digunakan 

oleh pendidik untuk mempermudah dalam menyalurkan materi pada peserta didik. 

Karena sangat membantu dalam proses belajar mengajar, media pembelajaran 

terdapat berbagai jenis sesuai dengan kemampuan masing-masing. Media 
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pembelajaran sebagai alat untuk penunjang proses pembelajaran. Maka dari itu, 

terciptaplah klasifikasi media pembelajaran.  

Sanjaya (2010: 211-212) mengklasifikasikan media menjadi beberapa 

kelompok, yaitu:  

a) Dilihat dari sifatnya, media dibagi ke dalam:  

1) Media auditif, media pembelajaran yang hanya bisa didengar saja, misalnya 

radio dan rekaman suara.   

2) Media visual, media pembelajaran yang hanya bisa dilihat saja, misalnya film 

slide, foto,gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media 

grafis. 

 3) Media audiovisual, yakni jenis media pembelajaran yang mengandung unsur 

suara dan juga bisa dilihat, contohnya rekaman video, film slide suara.  

 b) Dilihat dari kemampuan jangkauannya.  

1) Media pembelajaran yang berdaya input luas dan serentak, misalnya televisi 

dan radio.  

2) Media pembelajaran yang hanya berdaya input ruang dan waktu, misalnya 

film, film slide, video, dan lainnya.  

c) Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya.  

1) Media yang dapat diproyeksikan, seperti film, slide, dan sebagainnya.  

2) Media yang dapat diproyeksikan, seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan 

lainnya.  

Menurut Sadiman, (2010: 28-81) media dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok besar yaitu: 
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a) Media grafis, yang terdiri dari foto, sketsa, bagan, gambar , atau globe, kartun, 

poster, papan bulletin, dan papan flannel.  

b) Media audio, yang terdiri dari radio, tape recorder, dan Laboratorium bahasa.  

c) Media proyeksi diam, film bingkai, film rangkai, media transparansi, televise, 

video dan simulasi atau permainan. 

Berdasarkan paparan klasifikasi media di atas, dapat diketahui 

bahwasanya media pembelajaran memiliki beragam jenis. Mulai dari yang 

sederhana hingga sampai media yang rumit. Namun demikian, penggunaan media 

pembelajaran harus disesuaikan dengan materi atau tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai, kondisi lapangan dan strategi yang digunakan. Dikarenakan media 

pembelajaran menjadi penunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

Pemilihan media pembelajaran akan mempengaruhi jalannya proses kegiatan 

pembelajaran di kelas.  

Pada penelitian ini, media kwarted card pembelajaran Tokoh-Tokoh 

Pandawa dan Kurawa wayang yang dikembangkan merupakan media visual grafis 

yang berupa kwarted card. Media visual grafis merupakan media yang sederhana, 

melainkan hanya berupa gambar atau foto Tokoh-Tokoh wayang dan 

penjelasannya. Media visual grafis juga merupakan media yang mudah untuk 

diaplikasikan dipeserta didik. Media visual grafis cocok untuk diterapkan di 

Sekolah Dasar, karena media visual grafis dikemas secara sederhana dan menarik. 

Dengan demikian, karena pembuatan dan penggunaan media grafis tersebut yang 

sederhana, sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam proses 

pembelajaran.
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4. Kriteria Pemilihan Media pembelajaran  

Didalam proses pembelajaran, perlu ditekankan dengan adanya media 

pembelajaran. Karena dengan media pembelajaran menjadi penunjang proses 

keberhasilan peserta didik. Pendidik juga harus membuat media pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan atau ketercapaian pembelajaran. Tetapi, dalam penggunaan 

media pembelajaran juga harus memperhatikan beberapa hal supaya dalam 

pemilihan media tepat dan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

Menurut Sanjaya (2010: 224), terdapat beberapa prinsip dalam pemilihan media 

yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sebagai berikut:  

a) Media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

b) Media pembelajaran harus sesuai dengan konsep yang jelas sesuai pembelajaran.  

c) Media pembelajaran harus disesuaikan dengan karakter peserta didik.  

d)  Media pembelajaran harus disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, gaya 

mengajar pendidik, dan kemampuan pendidik dalam mengaplikasikanya.  

e)   Media pembelajaran harus sesuai dengan kondisi lingkungan, fasilitas dan 

waktu yang tersedia.  

Nana Sudjana (Dalam Haryono,2015) mengemukakan bahwasanya untuk  

memilih dan menggunakan media pembelajaran harus memperhatikan sejumlah 

prinsip, diantarannya yaitu: 

a)  Menentukan jenis media media dengan tepat untuk peserta didik. 

b)  Menetapkan atau mempertimbangkan subyek peserta didik dengan tepat. 

c)  Memberikan media untuk peserta didik dengan tepat . 
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d)  Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang 

tepat.  

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pemilihan 

alat bantu atau media pembelajaran juga dapat diselaraskan dengan materi atau 

tujuan yang ingin dicapai. Pemilihan media pembelajaran tidak dapat atas dasar 

kesenangan pendidik dalam media tersebut. Melainkan harus disesuaikan dengan 

karakteristik kemampuan peserta didik dan tujuan yang ingin dicapai khususnya 

pada pembelajaran Bahasa Jawa pada materi Tokoh-Tokoh wayang Pandawa dan 

Kurawa. Pemilihan media pembelajaranpun harus disesuaikan dengan kondisi dan 

situasi peserta didik, sehingga dapat menghasilkan suatu proses pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan awal pembelajaran. Dan juga menghasilkan pembelajaran 

akan lebih bermakna dan bertahan lama diingat oleh oleh peserta didik.  

 

B. Kajian Pembelajaran Bahasa Jawa 

1. Hakikat Pembelajaran Bahasa Jawa Materi Wayang di Sekolah Dasar 

Handayani (2014) berpendapat bahwa cerita pewayangan selalu memiliki 

daya Tarik tersendiri karena mengandung unsur seni,hiburan,ataupun ajaran moral 

bagi kehidupan masyarakat. Kata wayang yang berarti ‘’Bayangan’’ merupakan 

perwujudan sebuah sebuah sosok yang digambarkan kedalam sebuah bayang-

bayang. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan 

kebudayaan daerah, salah satunya dengan menetapknan mata pelajaran muatan 

lokal kedalam kurikulum sekolah dasar dan menengah.  
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Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pealajaran Bahasa 

Jawa Kelas V SD semester genap berdasarkan kurikulum yang digunakan di SDN 

Ampeldento 01 Malang  pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD kelas V 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

DASAR 

HASIL 

BELAJAR 

INDIKATOR MATERI 

POKOK 

Mampu 

mendengarkan, 

memahami, dan 

menanggapi berbagai 

ragam wacana lisan 

melalui pendengaran 

pesawat telepon, 

menyimak geguritan, 

menyimak tembang 

macapat, dan 

mendengarkan cerita 

wayang. 

Mendengarkan 

cerita wayang. 

Menjelaskan 

isi cerita 

wayang yang 

didengar 

1. Menyebutkan nama-

nama tokoh wayang 

yang didengar 

2. Menyebutk watak 

dan karakter tokoh 

dalam cerita wayang 

yang didengar 

 

Cerita 

pewayang

an 

Pandawa 

dan 

Kurawa 

             

Pada tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran Bahasa 

Jawa di Kelas V Sekolah Dasar. Khususnnya pembelajaran tentang Tokoh-Tokoh 

wayang yaitu menyebutkan, dan menyimpulkan. Materi pokok dari Tabel diatas 

adalah Cerita pewayangan Pandawa dan Kurawa. Materi pokok tersebut, nanti 

dijadikan pokok dari pembahasan media kwarted card yang akan dikembangan oleh 

peneliti. Karena materi Pandawa dan Kurawa menjadi permasalahan dari peserta 

didik belum sepenuhnnya hafal dan mengerti dalam perwatakan dan Tokoh-Tokoh 

dari Pandawa dan Kurawa tersebut.  

2. Fungsi dan tujuan pembelajaran Bahasa Jawa 

Berdasarkan kurikulum bahasa, sastra, dan budaya jawa SD 2010,sesuai 

dengan kedudukannya sebagai bahasa daerah, muatan lokal bahasa jawa memiliki 

fungsi sebagai berikut : 

a) Sarana  untuk membina rasa bangga terhadap pembelajaran bahasa jawa. 

b) Sarana untuk meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan dalam rangka 

pelestarian dan pengembangan dalam budaya jawa. 
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c) Sarana penyebarluasan pemakaian bahasa jawa yang baik dan benar untuk 

berbagai keperluan dan menyangkut berbagai masalah. 

d) Sarana pemahaman budaya jawa dengan melalui kesusastraan jawa. 

Uraian diatas, bisa disimpulkan bahwasanya pembelajaran bahasa jawa 

dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam 

rangka pelestarian budaya jawa serta sarana pemahaman budaya jawa, khususnya 

pada materi Tokoh-Tokoh wayang Pandawa dan Kurawa.  

 

C. Kajian Media Pembelajaran kwarted card  

1. Pengertian Media Pembelajaran kwarted card  

Dalam proses pembelajaran, pendidik sangat perlu mengaplikasikan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi dan tujuan yang hendak dicapai. Karena 

media pembelajaran merupakan suatu penunjang dalam proses pembelajaran, 

sehingga proses pembelajaran tersebut menghasilkan peserta didik lebih dapat 

memhami materi yang disampaikan oleh pendidik. Maka dari itu, pendidik harus 

mengembngkan media pembelajaran berupa kartu kecil yang berisikan gambar dan 

keterangan, yang disebut dengan kwarted card. Tujuan peneliti mengembangkan 

media tersebut supaya peserta didik lebih dapat mengenal Tokoh-Tokoh wayang 

khususnya pada matri Tokoh wayang Pandawa dan Kurawa. Karena media juga 

sangat penting dalam menuntun proses berpikir anak sehigga beberapa siswa 

sekolah dasar dapat dikatakan sebagai visual learner. Hal ini seperti  pendapat Edgar 

Dale (Arsyad, 2010: 10) yang mengemukakan bahwasanya pemerolehan hasil 

belajar melalui penglihatan 75%, melalui indera pendengaran 13%, dan lainya 

sekitar 12%. Hal ini menunjukkan bahwasaya belajar menggunakan indera 
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penglihatan lebih efektif dan tahan lama, karena peserta didik dapat melihat 

langsung secara konkret. Media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran di 

Sekolah Dasar adalah Kwarted Card. Karena media tersebut merupakan media 

yang dilakukan dengan melalui indera penglihatan, karena media tersebut tampak 

sesuai dengan keadaan yang ada dan terdapat gambar dan penjelasannya.  

Kwarted card adalah permainan yang terdiri atas beberapa jumlah kartu 

bergambar, dimana didalam kartu tersebut terdapat keterangan watak dan karakter 

wayang. Menurut Arsyad (2010: 119) kartu adalah kartu kecil yang berisi  gambar, 

dantanda simbol yang mengingatkan atau menuntun peserta didik kepada sesuatu 

yang berhubungan dengan gambar tersebut. Sejalan dengan Wibawa (2001: 30) 

media kartu biasanya berisi kata-kata, gambar dan keteranganya dan dapat 

digunakan untuk mengembangkan kata dalam gambar yang ada didalamnya.  

 Uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa media pembelajaran kwarted 

card adalah media pembelajaran yang mengandung pembelajaran sekaligus 

permainan. yang terdiri beberapa kelompok yang berisi gambar, teks yang 

digunakan untuk menuntun siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan 

gambar tersebut. Sehingga dapat meningkatkan berbagai aspek diantaranya belajar 

membaca dini, mengembangkan daya ingat, melatih kemandirian. Dalam media 

kwarted card ini merupakan media pembelajaran yang diaplikasikan dengan cara 

bermain antara peserta didik dengan peserta didik yang lain dengan mengikuti 

aturan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Media kwarted card ini juga 

merupakan media pembelajaran yang fleksibel, bisa digunakan dimana saja dan 

dimana saja, sehingga memudahkan untuk peserta didik untuk belajar.   
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2. Kelebihan Media Pembelajaran Kwarted Card 

Media pembelajaran secara umum mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Karena media pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan 

materi yang ingin dicapai. Media pembelajaran Kwarted Card pembelajaran 

mempunyai beberapa kelabihan yaitu:  

a) Media pembelajaran sangat mudah dibawa kemana saja karena ukuranya yang 

kecil dan tidak memerlukan ruang yang luas sehingga dapat digunakan di kelas 

maupun di luar kelas. 

b) Media kwarted card pembelajaran sangat praktis, karena dalam penggunaan 

media ini pendidik dan peserta didik tidak perlu memiliki keahlian khusus.  

c) Media kwarted card pembelajaran dalam penggunaanya melalui permainan 

sehingga akan menyenangkan bagi siswa. Selain itu media kwarted card 

pembelajaran dapat mengasah kemampuan kognitif siswa. 

Uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya media pembelajaran 

Kwarted card ini bisa dilakukan sendiri oleh peserta didik, dimana peserta didik 

akan menemukan sendiri materi yang disampaikan melalui media tersebut. Karena 

fikiran peserta didik dalam menemukan sendiri akan tahan lama dibandingkan  

dengan informasi yang didapat dari pendidik. Karena peserta didik mengalami 

langsung proses terjadinya proses pembelajaran. Karena media pembelajaran 

termasuk alat penunjang untuk ketercapainnya suatu proses pembelajaran. Media 

kwarted card pembelajaran ini menuntun peserta didik untuk mengasah informasi 

sendiri. 
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3. Fungsi Media Pembelajaran Visual  

Media pembelajaran kwarted card pembelajaran merupakan media visual 

dua dimensi (media grafis). Karena media kwarted card ini menenkankan pada 

gambar dan tulisan untuk menunjang proses pembelajaran. Media pembelajaran 

kwarted card juga merupakan media yang sangat mudah untuk digunakan dan tahan 

lama dalam ingatan peserta didik. Karena, media pembelajaran kwarted card selain 

untuk pembelajaran, dimana pula media kwarted card sebagai permainan yang 

didalamnya terdapat pembelajaran tentang Tokoh-Tokoh wayang. Levie lenzt 

(Arsyad,2010:16-17), mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya 

media visual yaitu sebagai berikut. 

a) Fungsi Atensi yaitu untuk mengarahkan perhatian peserta didik agar fokus pada 

proses pembelajaran. 

b) Fungsi Afektif yaitu untuk menggugah emosi dan sikap peserta didik terhadap 

media yang ditampilkan oleh pendidik.  

c)  Fungsi Kognitif yaitu untuk memperlancar tujuan pembelajaran. Peserta didik 

lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang disampaikan melalui 

media yang ditampilkan oleh pendidik. 

d) Fungsi Kompensatori yaitu untuk membantu peserta didik yang lemah dan 

lambat menerima informasi yang diberikan secara verbal. 

Uraian di atas, media visual memiliki empat fungsi yaitu (1) fungsi atensi, 

(2) afektif, (3) kognitif, dan(4) kompensatoris. Berkaitan dengan hal itu, media 

kwarted card pembelajaran yang dikembangkan juga memiliki fungsi untuk 

memberikan materi dari pendidik kepeserta didik, menarik perhatian peserta didik, 
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dan memperjelas sajian ide. Sehingga dapat menumbuhkan ingatan yang kuat 

sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran. Media 

visualpun termasuk media pembelajaran yang sederhana. Karena, media visual 

tersebut dikemas dalam media yang bersifat foto atau gambar materi. Dari 

kesederhanaan media tersebut dapat membantu ketercapainnya suatu proses 

pembelajaran. Karena sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik sekolah 

Dasar. 

4. Kriteria Kartu Sebagai Media Pembelajaran  

Media kartu (kwarted card) memiliki respon gambar serta respon kata, 

Maka dari itu, media kwarted card ini tepat digunakan dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan media grafis seperti kartu juga dapat digunakan untuk 

memperkenalkan suatu topik, memberikan ilustrasi, menarik perhatian dan minat, 

serta menyampaikan rangkuman pesan. Menurut Arsyad (2010: 119): “Kartu 

adalah kartu kecil yang berisi gambar, teks, atau tanda simbol yang mengingatkan 

atau menuntun siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan gambar itu. 

Kwarted card biasanya berukuran 8x12 cm, atau dapat disesuaikan dengan besar 

kecilnya kelas yang dihadapi. Kartu yang berisi gambar (benda-benda, binatang, 

dan sebagainya) ini dapat digunakan untuk melatih siswa mengeja dan memperkaya 

kosakata.” 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, Kriteria media kwarted card 

pembelajaran yang baik dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

a) Media kwarted card harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 
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b) Media kwarted card pembelajaran merupakan media pembelajaran yang 

memiliki gambar, teks atau tanda simbol.  

c) Media kwarted card yang baik berukuran 12x8,5 cm, atau dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan. Pada penelitian pengembangan ini, kwarted card 

pembelajaran dicetak berukuran lebar 8,5 cm dan panjang 12 cm.  

d) Media kwarted card bersifat luwes, praktis, dan memiliki ketahanan media 

dengan waktu yang lama (awet).  

e) Media kwarted card merupakan media yang menyenangkan, Sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

f) Media Kwarted Card merupakan media yang bersifat permainan, jadi peserta 

didik selain belajar mereka juga bisa sambil bermain
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5. Unsur dan Elemen kwarted card Pembelajaran  

Media pembelajaran Kwarted card merupakan jenis media visual dua 

dimensi atau grafis. Media Grafis dapat memberikan pesan dan sumber kepenerima 

pesan dari sumber kepenerima pesan, Sadiman,(2010:28). Untuk menghasilkan 

media yang layak perlu suatu perencanaan yang baik. Peneliti yang 

mengembangkan media yang bertujuan menciptakan suatu komponen yang 

menghasilkan media pembelajaran yang menarik, memperjelas sajian ide, dan 

mampu merangsang pengguna. 

Adapun unsur-unsur dan elemen-elemen yang terdapat dalam media 

kwarted card yang dikembangkan adalah: 

a) Huruf merupakan unsur yang paling terpenting dari keberhasilan pengembangan 

media pembelajaran, meskipun tidak menjadi unsur paling utama. Huruf bisa 

memperkuat kartu. Bentuk huruf yang digunakan dalam pengembangan media 

kwatred card pembelajaran mengunakan beberapa huruf merupakan Huruf ini 

bertangkai tebal, sederhana dan mudah dibaca.  

b) Gambar merupakan unsur yang terpenting dalam media visual. Gambar yang ada 

dalam kwarted card ini berfungsi untuk mengetahui Tokoh-Tokoh wayang 

Pandawa dan Kurawa. Gambar yang terdapat pada kartu diharapkan mampu 

mempermudah siswa dalam mengenal Tokoh-Tokoh wayang Pandawa dan 

Kurawa.  

c) Teks (Tulisan) Teks berfungsi untuk menerangkan isi pesan yang ingin 

disampaikan. Teks dapat berupa judul untuk mempertegas gambar. Teks yang 

terdapat dalam media kwarted card pembelajaran berisi judul dibagian atas 
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media dan tulisan dibawah untuk menerangkan tentang karakter wayang 

Pandawa dan Kurawa tersebut.  

d) Warna Pemilihan warna adalah uatu hal yang sangat penting untuk menentukan 

kemenarikan peserta didik. Karena warna merupakan sumber utama yang dilihat 

oleh peserta didik. Jadi, warna tersebut bagian penting yang terdapat pada media 

pembelajaran Kwarted Card tersebut.  Warna yang ada dimedia tersebut 

menggunakan warna hijau, dimana warna tersebut melambangkan keceriaan 

yang harmonis.  

e) Bentuk kwarted card yang dikembangkan oleh peneliti berukuran Panjang 12 

cm, dan lebar 8,5 cm. dengan ukuran tersebut akan memudahkan untuk peserta 

didik dalam menunjang proses pembelajaran.  

f) Tekstur menyangkut sifat dan kualitas fisik pada media kwarted card. Media 

kwarted card termasuk media yang dicetak menggunakan kertas jenis artpeaper 

yang halus,tebal, dan sedikit mengkilap. 

6. Penerapan Media Pembelajaran Kwarted Card Dalam Pembelajaran 

Bahasa Jawa 

Proses pembelajaran pada Bahasa Jawa dikelas masih menggunakan 

metode ceramah. Keterbatas media pembelajaran disekolah dan penggunaan media 

pembelajaran yang belum optimal membuat siswa kurang tertarik dengan pelajaran 

Bahasa jawa khususnya pada materi tokoh-Tokoh wayang. Karena siswa masih 

menganggap pelajaran Bahasa Jawa merupakan mata pelajaran yang berupa hafalan 

saja, yang dimana peserta didik harus menghafal dan mencatat pelajaran.Melihat 

kondisi tersebut mendorong peneliti untuk mengembangan media kwarted card 

untuk materi Tokoh-Tokoh wayang . kwarted card ini dijadikan solusi belajar yang 
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berbeda. Media kwarted card ini merupakan media pembelajaran yang berupa 

permainan yang berbentuk kartu yang berisi tentang materi Tokoh-Tokoh wayang. 

Dengan kwarted card ini siswa dapat belajar dengan mandiri dengan 

berinteraksi langsung dengan materi pelajar dan teman-temannya. Melalui interaksi 

langsung diharapkan ingatan peserta didik terhadap materi bisa bertahan dengan 

lama. selain itu, media kwarted  card ini fleksibel, bisa digunakan kapan saja dan 

dimana saja. Media kwarted card ini dapat digunakan melalui metode permainan 

baik secara individu maupun secara berkelompok. Media Kwarted Card merupakan 

media visual media yang hanya dapat dilihat saja, misalnya film slide, foto, 

transparansi. Lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti 

media grafis (Sanjaya.2010: 211-212). Menurut Sadiman (2010:76) Media Kwarted 

Card ini termasuk media yang di aplikasikan dengan cara bermain, yaitu 

mempunyai empat komponen : 1) adanya pemain, 2) adanya lingkungan dimana 

para pemain berinteraksi, 3) adanya aturan-aturan main, 4) adanya tujuan-tujuan 

tertentu yang ingi dicapain. Adapun panduan cara bermain atau aturan-aturan main 

kwarted card: 

a) Siswa membaca buku petunjuk media, kemudian melakukan permainan 

b) Siswa membentuk kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. 

c) Untuk menentukan siapa pemain pertama, maka peserta didik melakukan 

hompimpa. 

d) Pemain yang mendapatkan kesempatan main pertama bertugas untuk mengocok 

kartu. 

e) Kartu yang dibagian minimal 4. 

f) Siswa kartu diletakkan ditengah peserta didik. 
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g) Setiap pemain harus bisa mengumpulkan 4 kartu dengan judul yang sama. 

Apabila terkumpul 4 judul yang sama, maka disebut 1 seri terkumpul. 

h) Setiap pemain harus mengumpulkan kartunnya dengan cara meminta kartu pada 

pemain lain. Misalnya, seorang pemain memegang kartu arjuna, bermain pemain 

harus meminta kartu yang berhubungan dengan arjuna. Dengan menyebutkan 

ciri-ciri yang lain, yang ada dikartu tersebut. Dengan catatan tidak boleh 

menyebutkan ciri-ciri yang berwarna merah, karena yang berwarna merah 

karena kartu tersebut sebagai kartu rahasia kita. 

i) Pemain lain yang memiliki kartu yang telah disebutkan tadi harus menyerahkan 

kartunnya. 

j) Apabila tidak memiliki kartu yang diminta, maka pemain yang meminta harus 

mengambil satu kartu yang ada ditumpukkan. 

k) Lakukan langkah 8,9,10 samapai pemain mengumpulkan kartu seri. 

l) Jika kartu sudah tersusun menjadi 1 seri, maka kartu tersebut maka kartu tersebut 

tidak boleh diapakai lagi. 

m) Permainan akan berakhir apabila kartu dan salah saru pemain telah habis atau 

sudah tidak memiliki kartu untuk dimainkan. 

n) Pemenangnya dalah pemain yang mengumpulkan atau mendapatkan banyak 

kartu seri. 

o) Apabila saat permainan berakhir dan tidak ada yang menang, maka 

pemenangnya adalah pemain yang memiliki 2 sampai 3 buah kartu yang sama. 

p) Setelah permainan selesai, setiap pemain menyebutkan seri karu yang 

terkeumpul.  
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7. Rancangan Media Kwarted Card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 2.1 Rancangan Media 

 

Dari gambar diatas, maka klasifikasi format media sebagai berikut: (1). 

(Judul Media), Jenis Huruf Vivaldi ,Ukuran 15. (2).(Gambar wayang),  Ukuran 

Gambar 6,89 x 4,9. (3), (Transparansi), Ukuran Glow: Size 100, Transparans  60. 

(4), (Bingkai,) Ukuran Bingkai Atas  dan bawah   : 8.49 x 0.44, Ukuran Bingkai 

Samping 12 x 0.82. (5), Ukuran Kartu 12 x 8. (6), (Nama Wayang) Jenis Huruf   

Lucidda, Ukuran 1. (7), (Karakter Tokoh wayang) . Ukuran Pita: 3,01 x 7,9  Jenis 

Huruf  Vijaya, Ukuran Huruf 12

Nama Kecilnya Pinten 

Putra Kembar Dewi M. 

Pandai Memainkan Pedang 

Taat Pada Orang Tua 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

7 
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Gambar 2.2 Rancangan  background media tampak belakang kartu dan buku petunjuk. 

 

Gambar 2.3 Rancangan Buku Petunjuk media. 

Ukuran Kartu  : 12 x 8,5 cm                                                                                                           

Jenis Huruf     : Parchment  

Ukuran huruf   : 55 cm 

Jenis Huruf     : Edwardian   scrip ITC 
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Gambar  3.4 Rancangan Buku media tampak belakang 

 

 
Gambar 3.5 Rancangan media wadah kartu 
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D. Penelitian Yang Relevan  

1. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Rahma Widyana Sari (2016) tentang ‘’ 

Pengembangan Media Pembelajaran Kertu Pinter Basa Jawa Untuk Mata 

Pelajaran Bahasa Jawa Kelas III Sdn Caturtunggal 6, Depok, Sleman’’. 

Pengembagan media yang dilakukan oleh Rahma Widyana Sari tersebut berisi 

materi kromo ngoko dan kromo halus untuk mempermudah peserta didik untuk 

mengucapkan bahasa dalam kehidupan sehari hari menggunakan bahasa jawa. 

Pada penelitian ini berupa kartu pintar yang berisikan materi tentang materi tutur 

Bahasa jawa dan dilakukan dengan model bermain.  

Relevansi dengan penelitian yang dilakukan adalah adanya persamaan dalam 

mengembangkan media pembelajaran berupa kartu pada mata pelajaran Bahasa 

Jawa. Perbedaanya ada pada materi, pada penelitian tersebut materinnya kromo 

ngoko dan kromo halus, sedangakan pada penelitian ini materinnya Tokoh-

Tokoh wayang.  

2. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Umi Azizah (2015) tentang 

‘’pengembangan media kartu carawa dalam pembelajaran bahasa jawa materi 

aksara jawa untuk siswa SD/MI’’. kualitas kelayakan media berdasarkan ahli 

media dengan presentase sebesar 82,5 %, penilaian ahli materi sangat baik 

dengan presentase 90,77%. Berdasarkan penilaian, berarti media tersebut layak 

untuk digunakan.  

Relevansi dengan penelitian yang dilakukan adalah adannya persamaan dalam 

mengembangakan media pembelajaran berupa kartu pada mata pelajaran Bahasa 

Jawa. Perbedaan ada pada materi dan cara pengaplikasiannya. Pada penelitian 
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tersebut materinnya adalah aksara jawa. Sedangkan pada penelitian saya 

menggunakan materi Tokoh-Tokoh wayang pada kelas V Sekolah Dasar.  

3. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Sidqy & Rukmi (2016) tentang 

‘’Pengaruh penggunaan media kartu kwarted terhadap ketrampilan menulis 

narasi tema negeriku siswa kelas IV SDIT AT-TAQWA Surabaya’’ dalam 

penelitian tersebut media kartu kwartet dimanfaatkan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh media kartu kwartet terhadap ketrampilan menulis narasi. 

Sedangkan pada penelitian ini kartu kwartet merupakan sebuah metode 

kuantitatif. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut, maka bisa 

disimpulkan bahwasanya terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media 

kartu kwartet terhadap ketrampilan menulis narasi siswa.  

Relevansi dengan penelitian yang dilakukan adalah adannya persamaan dalam 

media pembelajaran berupa kartu kwartet . Perbedaan ada pada materi dan jenis 

penelitiannya. Pada penelitian tersebut materinnya adalah menulis narasi pada 

kelas IV. Sedangkan pada penelitian saya menggunakan materi Tokoh-Tokoh 

wayang pada kelas V Sekolah Dasar.  
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E. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar3.6 Kerangka Pikir.

Latar Belakang 

Media pembelajaran dikelas masih konvensional 

karena masih menggunakan metode ceramah. 

Sumber belajar yang terbatas sehingga terasa 

pembelajaran tersebut membosankan. Bahkan 

belum ada media pembelajaran yang digunakan 

untuk membantu proses belajar mengajar, 

kususnya materi Tokoh-Tokoh wayang. Hal ini 

menyebabkan peserta didik menganggap 

pembelajaran bahasa jawa dituntut untuk 

menghafal dan mencatat. Dan bisa menyebabkan 

siswa kurang semangat dan cepat bosan saat 

proses pembelajaran. Bila peserta didik sudah 

merasa bosan dengan materi tersebut maka, sulit 

untuk memahami pelajaran yang disampaikan 

Analisis Kebutuhan 

 
1. Kurangdiminatnya pembelajaran 

Bahasa Jawa khususnya mapa 

materi Tokoh Tokoh Wayang. 

2. Penggunaan metode kurang 

bervariasi selalu menggunakan 

metode ceramah 

3. Siswa pasif dan kurang menyukai 

pembelajaran Bahasa Jawa. 

4. Media pembelajaran khususnya 

pada materi Tokoh-Tokoh wayang 

belum pernah ada di Sekolah Dasar 

tersebut. 

5. Media pembelajaran belum pernah 

diterapkan di SD khususnya pada 

materi Tokoh-Tokoh wayang.  

6. Media pembelajaran harus 

diiterapkan kesiswa untuk 

mengukur kefahaman siswa dalam 

menerima materi.  
Tujuan 

Membuat pembelajaran lebih berkesan 

dengan menghasilkan produk media 

pembelajaran kwarted card yang layak 

untuk siswa SD 

Proto Type 

 
Media 

berupa kartu 

flesibel. 

dimana 

kartu 

tersebut 

berisi 

gambar 

Tokoh-

Tokoh 

Wayang 

Model 4D 

(1) Define 

(Pendefinisian) 

 

(2) Design 

(Perencanaan)  

 

(3) Develop 

(Pengembangan) 

(4) Disseminate 

(Penyebarluasan) 

 

Validasi 

1.Validasi Ahli 

Media 

2. Validasi Ahli 

Materi  

3. Validasi Ahli 

Pembelajaran  

Pengemasan dan 

penyebarluasan 

 

Analisis 

kebutuhan 

pengembang

an) 

 

Produk 

Terciptanya media Kwrted Card yang berisi tentang Tokoh-Tokoh wayang pandawa dan kurawa, sehingga dalam  

proses pembelajaran lebih mudah dipahami oleh siswa dan menyenangkan 
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