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BAB I 

 PENDAHULUAN 

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti memiliki alasan-

alasan dan penjelasan-penjelasan secara umum. Pada bab I peneliti akan 

menjabarkan secara umum alasan dan penjelasan secara umum mengapa peneliti 

melakukan penelitian dan pengembangan media pembelajaran. 

A. Latar Belakang

 Pembelajaran bahasa Jawa diterapkan untuk mengembangkan dan

mengkreasikan bahasa dan sastra daerah (Pergub Jatim No 19 tahun 2014). 

Peraturan ini diperkuat dengan UUD 1945 bab XIII Pasal 32 Ayat 12 yaitu berbunyi 

“Negara  menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya 

nasional”. Tujuan lain pembelajaran bahasa Jawa adalah agar siswa dapat 

berkomunikasi dengan bahasa Jawa yang santun dan berbudi pekerti luhur sesuai 

budaya Jawa (Kurniati, 2015:107). Dengan demikian, salah satu implikasi untuk 

mewujudkan tujuan tersebut adalah menjadikan bahasa Jawa sebagai mata 

pelajaran muatan lokal (Mulok) di beberapa daerah wilayah Jawa sesuai dengan 

potensi daerah (Harsono, 2009:171). 

Pembelajaran bahasa Jawa merupakan mata pelajaran muatan lokal wajib di 

sekolah dasar dan sekolah menengah di Jawa Timur (Pergub Jatim No 19 tahun 

2014).   Pembelajaran bahasa memiliki 4 aspek keterampilan yaitu menyimak, ber-

bicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menggunakan aksara Jawa adalah 

salah satu pembelajaran ruang lingkup dalam keterampilan berbahasa Jawa 

(Sutarsih, 2015:66).
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 Aksara Jawa merupakan salah satu materi yang diajarkan dalam 

pembelajaran bahasa Jawa. Pembelajaran membaca dan menulis aksara Jawa di 

Sekolah Dasar dibelajarkan semenjak kelas III (Istiningsih & Martinah, 2016:11). 

Kompetensi dasar pembelajaran aksara Jawa pada kelas III adalah menghafal, 

membaca, dan menulis aksara Jawa legena. Sedangkan, standar kompetensi kelas 

IV mengenal dan memahami huruf Jawa menggunakan sandhangan / pangangghuy 

aksara Jawa  (Pergub Jatim No 19 tahun 2014).  

Pembelajaran bahasa Jawa di sekolah perlu dilaksanakan dengan sebaik 

mungkin untuk dapat mencapai kompetensi dasar yang ada. Kompetensi dasar 

merupakan deskripsi kemampuan yang secara umum harus dikuasai siswa (Sariroh, 

2016:1.751). Salah satu komponen yang tidak lepas dari proses belajar yang 

diperlukan untuk mencapai kompetensi tersebut dalam pembelajaran adalah media 

(Arsyad, 2014:19). Penggunaan media pembelajaran dapat menarik minat siswa 

dalam mempelajari aksara Jawa untuk menjadikan pembelajaran lebih aktif 

(Hambali, dkk 2013:107). Penguasaan kompetensi aksara Jawa memelukan proses 

yang cukup panjang. Siswa harus menghafal aksara Jawa dan menguasai aturan-

aturan penelitiannya (Kusuma, 2015:2). Namun pada umumnya, dalam 

mengajarkan pembelajaran aksara Jawa guru tidak menggunakan media 

(Nurhasanah dkk,  2014:2). Sehingga, muncul keluhan dari guru dan siswa bahwa 

pembelajaran menulis aksara Jawa tidak dapat mencapai hasil maksimal. 

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran dan wawancara kepada  wali 

kelas IV SD Negeri 5 Tumpakrejo dengan bapak SH pada hari Kamis tanggal 26 

Oktober 2017 dan dengan bapak WH di sekolah SD Negeri 3 Tumpakrejo pada hari 

Rabu tanggal 1 November  2017,  diperoleh beberapa catatan tentang penggunaan 
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media dalam proses belajar dan mengajar di kelas IV di SD Negeri 5 Tumpakrejo 

dan SD Negeri 3 Tumpakrejo. Penggunaan media dalam pembelajaran Bahasa Jawa 

di kedua sekolah tersebut belum maksimal. 

Pembelajaran bahasa Jawa kebanyakan disampaikan dengan metode 

ceramah dengan menggunakan media-media pembelajaran yang sudah umum 

digunakan. Media yang sudah umum digunakan tersebut seperti papan tulis disertai 

bahan ajar seperti buku pegangan guru dan siswa, dan buku pepak bahasa Jawa 

sebagai pelengkap. Guru jarang menggunakan media. Guru lebih sering 

menggunakan bahan ajar yaitu buku pegangan guru dan siswa. Buku yang dimiliki 

siswa hanya sedikit yang memuat materi tentang aksara Jawa. Sehingga sebagai 

pelengkap siswa memiliki buku pepak bahasa Jawa yang terdapat beberapa materi 

yang mudah ditemukan oleh siswa. Sedangkan papan tulis jarang digunakan, jika 

digunakan maka siswa mencatat apa yang ditulis di papan tulis.  

Berdasarkan catatan dalam observasi pembelajaran didapatkan hasil bahwa 

siswa kesulitan dalam mengingat bentuk-bentuk aksara Jawa. Siswa hafal urutan 

aksara Jawa namun dalam mengingat bentuk-bentuk aksara Jawa siswa mengalami 

kesulitan. Bahkan, dari 10 siswa di SD Negeri 5 Tumpakrejo yang diamati 8 

diantaranya melihat tabel aksara Jawa pada buku pepak bahasa Jawa sebagai 

pengingat disaat ada latihan menulis ataupun membaca aksara Jawa. Proses belajar 

mengajar yang seperti ini dapat menjadikan siswa kelas IV SD menjadi kurang 

terampil dalam materi aksara Jawa. 

Siswa kelas IV Sekolah Dasar merupakan siswa kelas tinggi pertama yang 

biasanya berusia sekitar 10-11 tahun. Pada usia ini menurut Jean Piaget (dalam 

Sariroh, 2016:1.747) siswa berada pada tahap perkembangan kognitif operasional 
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kongkret. Pada tahap ini, kemampuan berpikir anak dalam memahami sesuatu 

secara logis sudah berkembang namun perlu didukung dengan objek-objek yang 

konkret atau nyata. Sementara menurut  Djaali (2011:55) siswa pada pertumbuhan 

masa sekolah dasar memiliki kemampuan sosial yaitu suka bermain dengan 

kelompok. Oleh karena itu, dalam pembelajaran perlu dihadirkan media yang dapat 

menjelaskan hal hal yang abstrak menjadi konkret dan media yang dapat digunakan 

oleh siswa untuk belajar sambil bermain (Haryono, 2014:7).  

Berdasarkan, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ismatus Sariroh 

(2016) dengan judul pengembangan media Tali Andha Aksara Jawa untuk 

meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 5 SD menyimpulkan bahwa 

media Tali Andha mempunyai kelayakan karena media ini dapat digunakan siswa 

untuk belajar sekaligus bermain. Sedangkan, dalam penelitian oleh Nurhasanah, 

dkk, (2014) pada pengembangan media Kijank (Komik Indonesia, Jawa, Dan 

Aksara Jawa) Pembelajaran Bahasa Jawa Kelas 5 Sekolah Dasar menghasilkan 

media yang valid untuk pembelajaran SD karena media tersebut dapat menjadikan 

siswa lebih aktif dalam pembelajaran. 

Beberapa hasil  penelitian sebelumnya diketahui bahwa media sangat 

diperlukan dalam proses belajar mengajar untuk menjadikan pembelajaran yang 

menyenangkan dan membuat siswa menjadi aktif (Arsyad, 2014:20). Berdasarkan 

penelitian sebelumnya peneliti merancang sebuah media untuk pembelajaran 

aksara Jawa. Media yang dikembangkan berbentuk dhadhu dan setiap sisi  dhadhu 

bertuliskan salah satu aksara Jawa. Dhadhu dibuat tidak hanya satu melainkan 

dibuat sejumlah aksara Jawa dan sandhangan sehingga siswa dapat menyusun kata 

menggunakan media ini. Untuk melengkapi media dhadhu yang dirancang oleh 
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peneliti, peneliti merancang media berbentuk kartu yang bertuliskan tentang teka-

teki ciri khas suatu aksara untuk mempermudah siswa dalam mengingat bentuk 

setiap aksara Jawa. Sehingga dengan media tersebut siswa dapat belajar sambil 

bermain.  

Peneliti perlu mengembangkan media untuk materi aksara Jawa karena 

menurut Hambali dkk  (2013:107) untuk menciptakan pembelajaran yang aktif 

diperlukan media pembelajaran didukung oleh pendapat Dahniar, (2015:107) 

mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia bukanlah membaca kalimat secara 

keseluruhan tapi membaca dari kata perkata. Sedangkan, media yang berbentuk 

dhadhu dilengkapi dengan kartu ini oleh peneliti dinamakan dengan media Papan 

Dhadhu Aksara Jawa (PANDHAWA) tersusun dari aksara-aksara Jawa yang dapat 

dibentuk menjadi kata. Sehingga, dalam melatih keterampilan berbahasa aksara 

Jawa siswa dapat menggunakan media yang dapat mengenalkan setiap huruf dan 

setiap kata serta media yang dapat menumbuhkan komunikasi antar siswa dan guru 

seperti media Papan Dhadhu Aksara Jawa (PANDHAWA). 

Penelitian dan pengembangan ini dilakukan oleh peneliti  untuk 

mendiskripsikan kelayakan media PANDHAWA pada pembelajaran aksara Jawa 

kelas 4 SD peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Media 

Papan Dhadhu Aksara Jawa Pada Materi tentang Memahami Aksara Jawa di 

Kelas 4 Sekolah Dasar. 
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengembangan media papan dhadhu aksara jawa pada materi 

tentang memahami aksara jawa di kelas 4 sekolah dasar? 

2. Bagaimana kelayakan media papan dhadhu aksara jawa pada materi tentang 

memahami aksara jawa di kelas 4 sekolah dasar? 

 

C. Tujuan 

1. Mendeskripsikan pengembangan media papan dhadhu aksara jawa pada 

materi tentang memahami aksara jawa di kelas 4 sekolah dasar 

2. Mendeskripsikan kelayakan media papan dhadhu aksara jawa pada materi 

tentang memahami aksara jawa di kelas 4 sekolah dasar 

 

D. Spesifikasi Produk 

Adapun spesifikasi produk media Papan Dhadhu Aksara Jawa 

(PANDHAWA) yang dikembangkan sebagai berikut: 

 

1. Konten (Isi) 

Media Papan Dhadhu Aksara Jawa (PANDHAWA) berisi 20 aksara Jawa 

beserta 12 macam sandhangan. Media PANDHAWA di dalamnya terdapat 20 kartu 

aksara  berisi tentang teka-teki tentang ciri khas ke 20 aksara Jawa. Media 

PANDHAWA  dikembangkan berdasarkan Kompetensi dasar Mengenal dan 

memahami huruf Jawa menggunakan sandhangan / pangangghuy aksara Jawa 

serta menulis kalimat dengan huruf latin dan huruf Jawa menggunakan sandhangan 

/ pangangghuy aksara Jawa. 
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Kompetensi dasar oleh peneliti dijabarkan menjadi beberapa indikator dan 

tujuan pembelajaran diketahui dari indikator. Berikut indikator dan tujuan 

pembelajaran: 

a) Indikator 

1) Melafalkan bunyi huruf Jawa ciri khas yang disebutkan 

2) Menjelaskan ciri khas setiap huruf Jawa 

3)  Membedakan bentuk setiap huruf Jawa 

4) Mengenal kosa kata bahasa Jawa yang diawali dengan salah satu dari 

huruf Jawa  

5) Mengenal macam-macam Sandhangan 

6) Memahami penggunaan Sandhangan 

7) Menyusun kata menggunakan  huruf Jawa dan Sandhangan 

8) Menuliskan kata menjadi kalimat dengan menggunakan huruf Jawa 

menggunakan sandhangan 

 

b) Tujuan 

1) Siswa dapat melafalkan bunyi huruf Jawa ciri khas yang disebutkan melalui 

penggunaan kartu aksara dengan benar 

2) Siswa dapat menjelaskan ciri khas setiap huruf Jawa melalui penggunaan 

kartu aksara dengan benar 

3) Siswa dapat membedakan bentuk setiap huruf Jawa melalui penggunaan 

kartu aksara dan dhadhu aksara dengan tepat 

4) Siswa dapat mengenal kosa kata bahasa Jawa yang diawali dengan salah 

satu dari huruf Jawa melalui penggunaan dhadhu aksara dengan tepat 
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5) Siswa dapat mengenal macam-macam Sandhangan melalui penggunaan 

dhadhu aksara bertuliskan Sandhangan dengan benar 

6) Siswa dapat memahami penggunaan Sandhangan melalui menyusun kata 

dari dhadhu aksara di papan dengan benar 

7) Menyusun kata menggunakan  huruf Jawa dan Sandhangan melalui 

menyusun kata dari dhadhu aksara di papan dengan tepat 

8) Menuliskan kata menjadi kalimat dengan menggunakan huruf Jawa 

menggunakan sandhangan aksara Jawa melalui penggunaan dhadhu 

Aksara dengan tepat 

 

2. Kontruk (Tampilan) 

a. Dalam media ini memiliki beberapa komponen yaitu dhadhu aksara Jawa 

legena, dhadhu sandhangan, serta kartu aksara tentang ciri khas bentuk-

bentuk dari setiap aksara Jawa.  

b. Media ini merupakan sebuah media berbentuk 3 dimensi yang tersusun dari 

beberapa dhadhu, dimana ada 5 sisi dari dhadhu tersebut bertuliskan salah 

satu aksara Jawa. Jadi, dapat dikatakan bahwa setiap 1 dhadhu terdapat 5 

aksara Jawa dan untuk Sandhangan dituliskan pada setiap sisi dhadhu. 

c. Dhadhu bertuliskan aksara Jawa dibuat dari kertas stiker bertuliskan aksara 

Jawa ditempel pada setiap sisi dhadhu. Kartu aksara dibuat dari kertas 

bufallo yang dipotong ukuran 10 cm x 7 cm. 

d. Media ini dikemas dalam satu kotak dengan menampilkan dhadhu yang 

bertuliskan aksara Jawa Legena dan sandhangan.  
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E. Pentingnya Penelitian &  Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan media ini dapat menjadikan siswa kelas 4 SD 

terampil dalam aksara. Siswa kelas 4 SD akan terampil dalam membedakan aksara 

Jawa, membaca, menulis, dan menyusun kata dengan aksara Jawa menggunakan 

media Papan dhadhu aksara Jawa sebagai media yang dikembangkan. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Pengembangan media ini berdasarkan pada beberapa asumsi dan keterba-

tasan sebagaimana ulasan berikut: 

1. Asumsi 

a) Dalam melatih keterampilan  berbahasa aksara Jawa siswa dapat membaca 

tulisan latin 

b) Siswa mampu menggunakan media Papan dhadhu aksara Jawa 

 

2. Keterbatasan Penelitian 

a. Media dibuat hanya dibatasi untuk materi pokok aksara Jawa Legena dan 

sandhangan pada kelas 4 Sekolah Dasar yang didesain secara sederhana. 

b. Media ini dirancang untuk kelas 4  Sekolah Dasar yang mempelajari mata 

pelajaran Bahasa Jawa tentang aksara Jawa legena dan sandhangan. Namun 

juga tidak menutup kemungkinan, dapat digunakan oleh siswa Sekolah 

Dasar selain kelas 4 yang terdapat mata pelajaran Bahasa Jawa materi 

aksara Jawa legena dan sandhangan. 

c. Produk yang dikembangkan bukan ditujukan untuk menggantikan media 

yang sudah ada seperti LKS ataupun media cetak lainnya, melainkan 
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sebagai media tambahan dalam belajar agar siswa termotivasi untuk belajar 

bahasa Jawa khususnya aksara Jawa legena dan sandhangan. 

G. Definisi Operasional 

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam pendefinisian istilah-istilah 

yang digunakan, maka perlu dibuat definisi yang dipakai dalam pengembangan 

media pembelajaran, diantaranya adalah: 

1. Papan Dhadhu Aksara Jawa 

Papan Dhadhu Aksara Jawa merupakan sebuah media aplikatif yang 

disajikan dengan berbentuk dhadhu yang memiliki 6 sisi bertuliskan aksara Jawa 

dan  sandhangan ditambah lagi dengan 20 kartu aksara yang dikemas dalam sebuah 

kotak  

2. Dhadhu Aksara  

Dalam penelitian ini bukanlah dhadhu yang memiliki titik (dot) dari 1 

sampai dengan 6 titik.Tetapi dhadhu ini hadir dalam bentuk yang lebih berwarna, 

dan tidak berangka atau titik melainkan di desain dengan memunculkan berbagai 

aksara Jawa pada ke 5 sisi dan sandhangan di setiap sisi. 

3. Kartu aksara 

Kartu aksara merupakan kartu berukuran 10 cm x 7 cm yang berisi kalimat-

kalimat tentang ciri khas bentuk setiap aksara Jawa. 

 


