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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Mata Pelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar 

Mata pelajaran Bahasa Jawa merupakan salah satu mata pelajaran yang masuk 

ke dalam mata pelajaran muatan lokal. Hal tersebut disebutkan dalam UU No.20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 1 yang 

menyebutkan bahwa dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib 

memuat mata pelajaran muatan lokal, maka dalam rangka pengembangan budaya, 

pembinaan budaya dan pelestarian budaya serta Bahasa Jawa maka dalam struktur 

kurikulum Bahasa Jawa telah diajarkan pada tingkat pendidikan Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, 

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan. Maka 

untuk itu sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 tentang Standart Isi, muatan 

lokal juga merupakan salah satu komponen dalam struktur kurikulum pendidikan 

di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Di provinsi Yogyakarta Bahasa 

Jawa menjadi salah satu muatan lokal yang wajib diajarkan di semua sekolah. Hal 

itu sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 

Tahun 2013 tentang muatan lokal bahasa Jawa di sekolah dasar yang bertujuan 

agar peserta didik dapat memiliki kemampuan yaitu sebagai berikut : 

1) Peserta didik sekolah dasar mampu berkomunikasi secara efektif dan 

efisien sesuai dengan etika dan tata bahasa yang baik dan benar. 

2) Menghargai dan menggunakan bahasa Jawa sebagai sarana berkomunikasi, 

lambang kebanggaan dan identitas daerah. 
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3) Menggunakan bahasa Jawa untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

kematangan emosional dan sosial. 

4) Memanfaatkan dan menikmati karya sastra dan budaya Jawa untuk 

memperhalus budi pekerti dan meningkatkan pengetahuan. 

5) Menghargai bahasa dan sastra Jawa sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. 

Sehingga tujuan tersebut dirumuskan dalam Kurikulum Muatan Lokal Bahasa 

Jawa dalam bentuk Standart Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

sebagai dasar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah dibuat sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Standart 

Kompetensi mata pelajaran Bahasa Jawa terdiri dari 4 aspek, yakni (1) menyimak, 

(2) berbicara, (3) membaca, dan (4) menulis yang kemudian dijabarkan di dalam 

Kompetensi Dasar (KD) Berikut adalah penjelasan tentang aspek-aspek standart 

kompetensi dari mata pelajaran Bahasa Jawa. 

1. Menyimak 

Pada aspek menyimak, di dalamnya meliputi kompetensi memahami 

wacana lisan sastra dan nonsastra dalam kerangka budaya Jawa. Seperti 

memahami wacana lisan yang memuat paribasan dan tembung entar yang 

dibacakan. 

2. Berbicara  

Pada aspek berbicara, di dalamnya meliputi kompetensi 

mengungkapkan gagasan wacana lisan sastra dan nonsastra dalam 

kerangka budaya Jawa. Seperti menjawab dan mengajukan pertanyaan 

dengan menggunakan bahasa krama, ngoko alus dan menceritakan silsilah 

wayang. 



13 
 

3. Membaca  

Pada aspek membaca, di dalamnya meliputi kompetensi memahami 

wacana tulis sastra dan nonsastra dalam kerangka budaya Jawa. Seperti 

membaca wacana tulis peristiwa, melagukan tembang gambung, membaca 

geguritan, dan membaca kata dan kalimat beraksara Jawa nglegena yang 

menggunakan sandhangan swara dan panyigeg. 

4. Menulis  

Pada aspek menulis, di dalamnya meliputi kompetensi mengungkapkan 

gagasan wacana tulis sastra dan nonsastra dalam kerangka budaya Jawa. 

Seperti menulis karangan pengalaman dengan ejaan yang benar, menulis 

kata dan kalimat beraksara Jawa nglegena. 

Dari Kompetesi tersebut maka media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengatasi keterbatasan media yang 

digunakan dalam pembelajaran materi membaca aksara Jawa siswa kelas IV 

SD/MI. 

2. Pembelajaran Membaca Aksara Jawa di Sekolah Dasar 

Bahasa Jawa menurut Prihatin dalam Sidiq (2012:56) dimaknai sebagai 

wahana dalam pembentukan karakter bangsa yang dapat ditandai oleh sikap dan 

perilaku yang berdasakan pada adat istiadat dan budaya yang ada di Jawa serta 

aturan yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama. Hal tersebut merupakan 

implementasi dari hasil pendidikan terutama proses hasil kegiatan belajar 

mengajar bahasa dan sastra Jawa di sekolah. Berdasarkan pernyataan diatas, 

bahasa Jawa diharapkan dapat membantu siswa dalam mengenal jati diri, 

mengenal lingkungan, menerapkan tata krama budaya dalam kehidupan sehari-

hari, menghargai potensi bangsa Indonesia, sehingga siswa mampu 
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mengemukakan ide dan gagasan, juga mampu berpartisipasi dalam lingkungan di 

masyarakat, dan dapat menemukan serta menggunakan kemampuan analisis, 

imajinatif dalam dirinya melalui lisan maupun tulisan Jawa. 

Dalam pembelajaran Bahasa Jawa terdapat keterampilan pemahaman dan 

pengungkapan pikiran/ide/gagasan dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

keterampilan pengungkapan pikiran terdiri dari aspek berbicara dan menulis, 

sedangkan keterampilan pemahaman terdiri dari aspek menyimak dan membaca. 

Salah satu yang dipelajari dalam keterampilan pemahaman yaitu membaca aksara 

Jawa. Pembelajaran membaca aksara Jawa pada dasarnya untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam membaca huruf Jawa ke dalam bahasa latin Jawa 

sehingga menjadi suatu kata yang bermakna.  

Membaca merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memahami 

suatu informasi dalam bentuk simbol-simbol yang disusun sedemikian rupa 

sehingga memiliki sebuah makna. Proses belajar yang efektif antara lain 

dilakukan melalui membaca. Menurut Nurhadi (2009:2) membaca adalah kegiatan 

memahami makna yang terdalam di dalam tulisan-tulisan. Pengertian membaca 

disampaikan juga oleh Tarigan (2008 : 7) bahwa membaca adalah suatu proses 

yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. 

Menurut Zahro (2015:27) membaca merupakan proses komunikasi. Di dalam kata 

“membaca” terdapat aktivitas atau proses penangkapan dan pemahaman sejumlah 

pesan atau informsi dalam bentuk tulisan. Dari ketiga pendapat para ahli dan teori 

dari jurnal atau skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan 

proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memahami suatu makna dari 

media kata-kata atau bahasa tulis. Seseorang yang sering membaca maka akan 
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tumbuh perasaan tertantang untuk terus berpikir terhadap sesuatu yang telah 

dibaca. Menurut Mukhlishina (2017) dalam jurnalnya mengatakan bahwa 

seseorang dikatakan memahami bacaan secara baik apabila mampu mengerti isi 

bacaan secara menyeluruh dalam suatu kegiatan membaca. 

Kegiatan membaca mempunyai beberapa aspek. Menurut Ibid (2008:76) 

Proses membaca terdiri dari lima aspek, aspek-aspek tersebut adalah : 1) Aspek 

Sensori, yaitu kemampuan untuk memahami simbol-simbol tertulis. 2) Aspek 

Perceptual, yaitu kemampuan menginterpresentasikan apa yang dilihat sebagai 

simbol. 3) Aspek Skema yaitu kemampuan menghubungkan informasi tertulis 

dengan struktur pengetahuan yang telah ada. 4) Aspek Berpikir, yaitu membuat 

kemampuan membuat inferensi dan evaluasi dari materi yang dipelajari. 5) Aspek 

Afektif, yaitu aspek yang berkenaan dengan minat pembaca dan berpengaruh 

terhadap kegiatan membaca. Menurut Clay dalam Prasetyono (2009:80) ada tiga 

hal pokok yang perlu diperhatikan guru dalam pengajaran membaca yaitu sebagai 

berikut : 

a. Pengembangan aspek sosial anak, yakni kemampuan bekerja sama, percaya 

diri, pengendalian diri, kestabilan emosi dan rasa tanggung jawab. 

b. Pengembangan fisik, yakni pengaturan gerak motorik, koordinasi gerak mata. 

c. Perkembangan kognitif, yakni membedakan bunyi, huruf, menghubungkan 

kata dan makna. 

Salah satu cara untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa sekolah dasar 

untuk senang membaca adalah dengan memberikan sebuah permainan. Hal 

tersebut dilakukan untuk memunculkan dan merangsang minat serta gairah siswa, 

untuk itu diperlukan suatu kondisi yang kondusif bagi kegiatan membaca yang 

dapat mengembangkan kemampuan membaca siswa. Salah satu kondisi yang 
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dimaksud yakni kegiatan membaca harus dilakukan dengan perasaan senang dan 

gembira. Perasaan senang dan gembira pada anak akan tercipta ketika suasana 

tersebut menyenangkan, suasana menyenangkan tercipta ketika mereka bermain. 

Oleh karena itu, peran guru sangat berpengaruh bagi siswa dalam 

menumbuhkan minat baca. Guru yang dapat memberikan motivasi kepada siswa 

agar senang dan semangat dalam membaca. Karena sehebat apapun metode yang 

digunkan oleh guru jika suasana tidak menyenangkan maka akan timbul rasa 

malas pada diri siswa untuk belajar dan suka membaca. Selain menumbuhkan 

motivasi dan minat siswa, suasana belajar yang menyenangkan akan membuat 

siswa lebih mudah untuk menerima dan menguasai materi yang diajarkan.  

Pembelajaran membaca aksara Jawa pada umumnya sama halnya dengan 

pembelajaran membaca pada huruf latin. Hanya saja terdapat perbedaan yang 

sangat terlihat yaitu bentuk huruf dan cara membacanya. Cara membaca aksara 

Jawa yaitu bersifat silabik, artinya satu aksara Jawa terdiri dari dua atau lebih 

huruf latin (bersuku kata). Menurut Suwardi Endaswara (2009:86-87) 

mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip dalam belajar membaca aksara Jawa 

yang perlu diperhatikan oleh pendidik dalam memberikan pembelajaran bahasa 

Jawa materi membaca aksara Jawa yaitu sebagai berikut : 

a. Imitating 

Belajar aksara Jawa yang hanya meniru pengajar, buku, maupun apa 

saja yang pernah dilihat. Kekuatan memori subjek siswa akan diuji dalam 

meniru cara membaca aksara Jawa, baik terkait membaca tulisan jejeg (tegak) 

maupun dhoyong (miring). Oleh sebab itu, guru perlu memberikan contoh 

membaca aksara Jawa yang tepat.  
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b. Remembering  

Belajar aksara Jawa dengan menggunakan metode memberdayakan 

daya ingat siswa. Dalam belajar aksara Jawa, daya ingat adalah faktor penting 

untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Siswa diharuskan mengingat 

bentuk-bentuk aksara Jawa dan bunyinya agar dapat membacanya. 

c. Reformulating  

Langkah belajar aksara Jawa dengan mencoba menulis ulang yang pernah 

diingat atau dilihat dalam contoh. 

d. Creating  

Langkah mencipta aksara Jawa. 

e. Justifying   

Langkah menilai mana tulisan aksara Jawa yang benar dan yang salah. 

Berdasarkan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan tersebut jika kelima 

prinsip itu dikaitkan dengan proses belajar mengajar materi membaca aksara Jawa, 

maka pendidik perlu memperhatikan prinsip imitating dan remembering. Prinsip 

tersebut yang melandasi pendidik untuk mengajarkan membaca aksara Jawa pada 

siswa yang paling efektif. Kedua prinsip tersebut paling efektif dikarenakan dengan 

meniru dan mengingat bentuk dari aksara Jawa siswa akan lebih mudah dalam 

menghafal tulisan-tulisan aksara Jawa. Selain memperhatikan prinsip tersebut, 

pendidik juga perlu memperhatikan cakupan materi yang akan diajarkan kepada 

siswa. Berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

64 Tahun 2013 tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib di 

sekolah, kompetensi yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran aksara Jawa kelas 

IV sekolah dasar semester genap yaitu sebagai berikut. 
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Standart Kompetensi dan Kompetensi Dasar Bahasa Jawa kelas IV Semester 

Genap, sebagai berikut : 

Standar Kompetensi 

7. Membaca  

Memahami wacana tulisan sastra dan nonsastra dalam kerangka budaya Jawa. 

Kompetensi Dasar 

7.3 Membaca kata dan kalimat beraksara Jawa yang menggunakan sandhangan swara 

dan panyigeg. 

Berdasarkan standart kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) diatas, 

maka pembelajaran membaca aksara Jawa pada siswa kelas IV semester genap yaitu : 

1) Aksara Jawa Legena 

Aksara Jawa Legena, yaitu aksara Jawa yang belum mendapatkan tambahan 

sandhangan aksara Jawa. Dalam aksara Jawa terdiri dari 20 huruf yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1 Tabel Aksara Jawa 

 

Ha 

 

Na 

 

Ca 

 

Ra 

 

Ka 

 

Da 

 

Ta 

 

Sa 

 

Wa 

 

La 

 

Pa 

 

Dha 

 

Ja 

 

Ya 

 

Nya 

 

Ma 

 

Ga 

 

Ba 

 

Tha 

 

Nga 
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Tabel 1.2 Tabel Pasangan Aksara Jawa 

Ha Na Ca Ra Ka 

Da Ta Sa Wa La 

Pa Dha Ja Ya Nya 

Ma Ga Ba Tha Nga 

 

2) Sandhangan  

Sandhangan merupakan tanda yang digunakan sebagai pengubah bunyi di dalam 

aksara Jawa. Macam-macam sandhangan yaitu sebagai berikut : 

a. Sandhangan pembentuk vokal (Sandhangan Swara) 

Sandhangan pembentuk vokal atau sandhangan swara yaitu perlengkapan 

huruf yang berfungsi untuk merubah fonem dasar “a” dalam aksara Jawa Legena 

menjadi suara lainnya. Macam-macam dari sandhangan pembentuk vokal ini 

adalah sebagai berikut : 

a) Sandhangan Wulu 

Sandhangan wulu digunakan untuk melambangkan vokal i di dalam 

suatu kata, sandhangan wulu ini berbentuk bulatan kecil yang letaknya 

berada diatas huruf (aksara Jawa). 

Contoh : Iki  = 

  Roti  = 
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b) Sandhangan Suku 

Sandhangan suku digunakan untuk melambangkan vokal u di dalam 

suatu kata, sandhangan ini digunakan untuk merubah huruf Legena “a” 

menjadi “u”. sandhangan ini terletak dibagian belakang dan bawah huruf 

yang berbunyi u. 

Contoh : Tuku = 

  Buku = 

c) Sandhangan Pepet 

Sandhangan Pepet digunakan untuk melambangkan vokal “e” di dalam 

suatu kata. Sandhangan pepet ini digunakan untuk merubah huruf Legena 

“a” menjadi “e”. Sandhangan pepet berbutuk bulat besar yang letaknya 

berada diatas huruf aksara Jawa. 

Contoh : Ngelu =  

  Telu  = 

d) Sandhangan Taling 

Sandhangan taling digunakan untuk melambangkan vokal “e” dalam 

suatu kata. Sandhangan taling ini digunakan untuk mengubah vokal “a” 

menjadi vokal “e. Sandhangan taling terletak di depan kata yang bunyinya 

akan dirubah menjadi “e” 

Contoh : Sare = 

  Lele = 

e) Sandhangan Taling Tarung 

Sandhangan taling tarung digunakan untuk melambangkan vokal “o”. 

Sandhangan taling tarung ini digunakan untuk mengubah vokal “a” 
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menjadi huruf vokal yang berbunyi “o”. Sandhangan taling tarung terletak 

di bagian depan dan belakang aksara yang akan dirubah bunyinya. 

Contoh : Toko = 

  Soto  = 

b. Sandhangan-sandhangan panyigeg wanda 

Selain sandhangan swara, dalam aksara Jawa juga terdapat sandhangan 

panyigeg wanda yaitu tambahan untuk melengkapi aksara Jawa yang berfungsi 

sebagai penanda konsonan mati. Pada buku pedoman penulisan aksara Jawa, 

Darusuprapta (2002:24) menyebutkan terdapat empat macam panyigeg yang dapat 

dirincikan sebagai berikut : 

a) Wignyan 

Wignyan adalah pengganti sigegan ha atau konsonan h sebagai 

penutup suku kata. Wignyan biasanya ditulis pada bagian belakang yang 

berbunyi h. 

Contoh : Gajah =   

 

  Gagah = 

b) Layar 

Layar merupakan pengganti sigegan ra atau konsonan r sebagai 

penutup suku kata. Layar ditulis pada bagian atas dan bagian akhir dari 

aksara Jawa. 

Contoh : Pasar = 

  Bubar = 
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c) Cecak 

Cecak merupakan pengganti sigegan nga atau ng sebagai penutup suku 

kata, cecak ditulis pada bagian atas.  

Contoh : Piring = 

  Urang = 

d) Pangkon  

Pangkon merupakan pengubah huruf nglegena menjadi huruf mati atau 

dikatan sebagai panyigeg yang melambangkan konsonan mati atau 

penutup dalam suatu suku kata. 

Contoh : Apik = 

  Gagak = 

 Berdasarkan kompetensi dasar dan cakupan materi membaca aksara Jawa 

tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan pembelajaran membaca aksara Jawa 

dengan urutan sebagai berikut : 

1. Siswa dapat membaca kata beraksara Jawa Legena, bersandhangan dan 

berpanyigeg. 

2. Siswa dapat membaca kalimat beraksara Jawa Legena, bersandhangan dan 

berpanyigeg. 

3. Karakteristik Siswa Usia Sekolah Dasar 

Usia siswa Sekolah Dasar merupakan usia dalam rentangan 7-12 tahun. Pada 

usia tersebut, siswa berada pada tahap masa kanak-kanak akhir. Ruang lingkup 

pemikiran dan pergaulannya pun semakin luas karena dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Pendidikan pada usia sekolah dasar merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan ke arah pertumbuhan dan 
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perkembangan fisik siswa (koordinasi, motorik halus dan motorik kasar), sosio 

emosional siswa (sikap dan perilaku), kecerdasan siswa (daya pikir, kecerdasan 

emosi, kecerdasan spiritual dan daya cipta), bahasa dan komunikasi sesuai dengan 

keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui oleh siswa pada usia 

dini. 

Dalam psikologi pendidikan dikenal adanya teori perkembangan. Menurut 

Djaali (2013 : 21) Perkembangan manusia tidak dapat dipisahkan dari 

pertumbuhannya. Pertumbuhan itu sendiri merupakan sesuatu yang menyangkut 

materi jasmaniah yang dapat menumbuhkan fungsi dan bahkan perubahan fungsi 

pada materi jasmaniah. Perubahan jasmaniah dapat menghasilkan kematangan 

atas fungsinya. Kematangan fungsi jasmaniah sangat mempengaruhi perubahan 

pada fungsi psikologis. Oleh karena itu, perkembangan manusia tidak dapat 

dipisahkan dengan pertumbuhannya. Dalam teori perkembangan yang terkenal 

yaitu teori perkembangan yang dikemukakan oleh Jean Piaget.  

Menurut Jean Piaget dalam Djaali (2013 : 68) terdapat empat tahap 

perkembangan pada anak yaitu tahap sensorik-motorik tahap ini terjadi pada anak 

usia 0-2 tahun. Pada tahap tersebut anak-anak akan terlihat pada upaya untuk 

melakukan gerakan tertentu di lingkungan sekitarnya. Tahap kedua yaitu tahap 

berpikir praoperasional tahap ini terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Pada tahap ini 

terjadi perkembangan keterampilan representasional termasuk di dalamnya 

kemampuan berbahasa yang menyertai perkembangan konseptual secara cepat. 

Tahap ketiga yaitu Tahap Operasional Konkret. Tahap ini terjadi pada anak usia 

7-11 tahun. Pada tahap ini anak mulai berkembang dengan menggunakan 

pemikiran yang logis, anak dapat memecahkan masalah konservasi dan masalah 

yang konkret. Tahap keempat yaitu Tahap Berpikir Operasional Formal, tahap ini 



24 

terjadi pada anak usia 11-15 tahun. Pada tahap ini anak mulai dapat menerapkan 

operasi secara konkret untuk semua masalah yang dihadapi di dalam kelas. Jadi, 

jika siswa sekolah dasar belajar mulai kelas III dan IV mereka sedang pada tahap 

Berpikir Operasional Konkret. Sehingga mereka masih memerlukan banyak 

model, ilustrasi, gambar dan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka senang 

dalam pembelajaran atau dikatakan dengan belajar sambil bermain. 

Menurut Djaali (2013 : 27) beberapa ciri pribadi anak 

pada usia kanak-kanak akhir yaitu anak usia (10-12 

tahun) adalah sebagai berikut : 

1. Kritis dan realistis

2. Banyak ingin tahu dan suka belajar

3. Ada perhatian terhadap hal-hal yang praktis dan konkret

dalam kehidupan sehari-hari.

4. Mulai timbul minat terhadap bidang-bidang pelajaran

tertentu.

5. Anak suka berkelompok dan memilih teman sebaya

dalam bermain dan belajar.

6. Anak mempunyai harga diri yang kuat, tingkah lakunya

sering berorientasi kepada orang lain dan suka bersaing.

Beberapa ciri-ciri khas mental siswa sekolah dasar 

yaitu sebagai berikut : 

1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu

yang menarik.

2. Menyukai hal-hal yang hanya mereka kuasai atau mereka

sukai.

3. Memiliki daya konsentrasi yang kurang dan mudah

bosan, sehingga perlu adanya inovasi pembelajaran yang

menyenangkan.

4. Memiliki daya ingat yang kurang sehingga perlu terus

diulang-ulang agar selalu diingat.

5. Bermain merupakan bagian dari dunia siswa sekolah

dasar. Permainan masih mendominasi dunia siswa dalam

segala hal, termasuk kegiatan mereka dalam belajar.

(Agus Hariyanto, 2009 : 192-194).

Berdasarkan karakteristik siswa usia sekolah dasar tersebut, maka media 

Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) didesain berdasarkan karakteristik siswa sekolah 

dasar tersebut supaya media ini dapat digunakan sesuai dengan tahap 

perkembangan dan kebutuhan siswa. 
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4. Media Pembelajaran 

Menurut Sanjaya dalam Prastowo (2013 : 49) belajar merupakan suatu proses 

aktivitas mental seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga 

menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat positif, baik perubahan dalam 

aspek pengetahuan (kognitif), afektif maupun psikomotorik. Belajar akan 

berlangsung di dalam pembelajaran. Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Pengertian pembelajaran disampaikan juga oleh Sanjaya dalam Prastowo 

(2013 :  55) pembelajaran adalah proses komunikasi dimana peran guru lebih 

ditekankan sebagai penyampai pesan dan fasilitator dalam kegiatan belajar 

mengajar sedangkan siswa sebagai penerima pesan. Pesan yang disampaikan oleh 

guru yaitu berupa materi pelajaran yang dituangkan dalam bentuk tulisan maupun 

dalam bentuk lisan yang kemudian dicerna oleh siswa sehingga materi yang 

disampaikan dapat diterima dengan baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran merupakan usaha sadar dan terencana yang terdapat komunikasi 

antara guru dan siswa serta adanya sumber belajar yang dituangkan dalam bentuk 

lisan maupun tulisan. 

Akan tetapi, dalam proses komunikasi dapat terjadi sebuah hambatan dalam 

artian tidak semua pesan yang berupa materi pelajaran dapat disampaikan oleh 

penyampai pesan atau guru dengan mudah dan dapat diterima dengan mudah pula 

oleh siswa. Bahkan seringkali terjadi kesalahpahaman pesan yang diterima tidak 

sesuai dengan apa yang disampaikan. Untuk mempermudah penyampaian 
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informasi atau materi dan menghindari kesalahan komunikasi dalam penyampaian 

maka dalam sebuah proses komunikasi diperlukan sebuah media.  

Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”. Secara harfiah media artinya “perantara” atau “pengantar” Media 

pembelajaran menurut Hariyono (2014 : 48) merupakan sebagai segala sesuatu 

yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah 

informasi baru pada diri siswa. Menurut Anitah (2008) media merupakan 

perantara atau penghubung antara dua pihak, yaitu antara sumber pesan dengan 

penerima pesan atau informasi. Suprihatingrum (2013:319) juga mendefinisikan 

bahwa media diartikan sebagai pengantar atau perantara, yaitu sebagai pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima.  

Sedangkan menurut Sutikno dalam Hariyono (2014 : 48) media pembelajaran 

dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa informasi dan pengetahuan 

dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan siswa. Sedangkan 

menurut Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, 

merangsang pemikiran yang berlangsung anatara pendidik dengan siswa yang 

dapat menambah pengetahuan dan informasi siswa. 

Dari pengertian media pembelajaran tersebut dapat diketahui bahwa media 

memiliki banyak manfaat dan fungsinya. Menurut Sutikno dalam Hariyono (2014 

: 50)  media memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut : 

a. Membantu mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran. 

b. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis. 

c. Mengatasi keterbatasan ruang. 
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d. Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. 

e. Waktu pembelajaran bisa dikondisikan. 

f. Menghilangkan kebosanan siswa. 

g. Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu. 

h. Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. 

i. Meningkatkan kadar keaktifan atau keterlibatan siswa. 

Sedangkan manfaat dari media pembelajaran menurut Arsyad dalam Hariyono 

(2014 : 51) adalah sebagai berikut : 

a. Dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga memperlancar 

dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

b. Dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

memunculkan motivasi belajar, interaksi intens yang lebih baik antara siswa 

dengan lingkungannya. 

c. Dapat mengatasi ketebatasan indera, ruang, dan waktu. 

d. Memberikan pengalaman yang sama kepada setiap siswa. 

Berdasarkan kajian dari para ahli tersebut, maka dapat diperoleh fungsi dari 

media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) dalam membelajarkan membaca aksara 

Jawa adalah sebagai berikut : 

a. Membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih menarik. 

b. Membuat pembelajaran lebih interaktif, aktif dan terbentuknya kerjasama 

antara siswa satu dengan lainnya. 

c. Memningkatkan minat siswa terhadap materi yang diajarkan. 
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Menurut Sudirman dalam Hariyono (2014 : 58) berdasarkan cara penggunaan 

dan sifatnya media pembelajaran dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Media Auditif, yaitu media yang hanya memiliki kelebihan dalam kemampuan 

suara saja seperti radio, cassette recorder, piringan audio dan sebagainnya. 

b. Media Visual, yaitu media yang memiliki kelebihan dalam indera penglihatan. 

Sehingga dalam media visual menampilkan gambar diam atau dua dimensi 

seperti strip (film rangkai), slide (film bingkai), foto, gambar atau lukisan dan 

cetakan. 

c. Media Audio-Visual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Contoh media audio-visual yaitu film bingkai suara, film rangkai 

suara, cetak suara, dan video cassette. 

Berdasarkan ketiga media diatas, maka media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) 

termasuk ke dalam media visual. Menurut Sudirman dalam Hariyono (2014 : 59) 

media visual merupakan media yang mengandalkan dan memiliki kelebihan 

dalam indera penglihatan yang di dalamnya merupakan media dua dimensi yang 

terdapat unsur-unsur seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur agar media tersebut 

sesuai dengan fungsinya yakni agar siswa tertarik dengan adanya media tersebut 

dan memiliki kualitas media yang baik. 

Menurut Brown dan Harchleroad 1983 dalam Hariyono (2014 : 68) media 

yang dikatakan baik yaitu media yang memiliki prinsip-prinsip dalam memilih 

dan menggunakan media, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Penggunaan media itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

b. Media yang digunakan harus menyesuaikan isi/materi dan tujuan. 
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c. Media yang digunakan harus mempertimbangkan kesesuaian antara 

penggunaanya dengan cara yang dipilih. 

d. Media yang digunakan sesuai dengan pengalaman, kesukaan, minat dan 

kemampuan individu serta gaya belajar siswa. 

Menurut Hariyono (2014 : 69) dalam mengembangkan sebuah media perlu 

mengetahui terlebih dahulu mengenai landasan dalam penggunaan media 

pembelajaran yang meliputi filosofis, edukatif, psikologis dan karakteristik. 

Landasan filosofis yaitu penggunaan media secanggih apapun, tidak akan 

menghilangkan peran interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Landasan edukatif yaitu media yang digunakan untuk medidik sesuai dengan 

karakteristik siswa. Landasan psikologis yaitu, perkembangan pikir, rasa dan 

emosional yang berkaitan dengan karakteristik perkembangan siswa dari konkret 

ke abstrak. Landasan karakteristik dan kergaman materi pembelajaran sesuai 

tingkat kesukaran yang berbeda. 

Berdasarkan kajian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

mengembangkan sebuah media perlu memperhatikan prinsip media dan prinsip 

penggunaan media agar tidak hanya menarik dan menyenangkan akan tetapi 

memiliki manfaat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Media 

Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) didesain sedemikian rupa sesuai prinsip-prinsip 

diatas sehingga diharapkan dapat menjadi media yang layak dan memiliki daya 

guna yang baik untuk materi membaca aksara Jawa siswa kelas IV SD/MI. 

5. Desain Pengembangan Media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) 

Media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) merupakan salah satu media yang dapat 

digunakan sebagai alternatif dalam proses pembelajaran mata pelajaran bahasa 

Jawa agar lebih menarik dan lebih menyenangkan. Media ini merupakan 
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permainan yang menggunakan kartu-kartu pada umumnya. Media kartu menurut 

Arif Sadiman (2012 : 67) biasanya berisi gambar-gambar yang dapat menarik 

perhatian siswa dalam belajar. Definisi Kartu menurut Aziza (2015) merupakan 

media visual yang mengandung pesan, informasi, dan konsep yang ingin 

disampaikan kepada siswa. Gambar-gambarnya dibuat dengan memanfaatkan 

gambar atau foto yang telah di desain terlebih dahulu kemudian ditempelkan atau 

dicetak pada lembaran-lembaran kartu.  

Sedangkan menurut Susilana dan Riyana (2009) mengemukakan bahwa 

flashcard adalah media pembelajaran yang berbentuk kartu bergambar. Jadi, 

media kartu merupakan satu jenis dengan media flashcard, karena sama-sama 

berupa sebuah kartu. Kelebihan dari media flashcard menurut Susilana dan Riyana 

(2009) adalah sebagai berikut (1) mudah dibawa, karena ukuran kartu yang tidak 

terlalu besar dan tidak membutuhkan ruang yang luas serta dapat digunakan 

dimana saja, (2) praktis, guru dan siswa tidak dituntut untuk memiliki keahlian 

khusus untuk menggunakan media ini, (3) mudah diingat, karena media ini 

menyajikan pesan-pesan pendek pada setiap kartu yang disajikan, seperti 

mengenal aksara Jawa, (4) menyenangkan, media flashcard atau kartu ini dalam 

penggunaannya bisa melalui permainan, dengan permainan dapat mengasah 

kemampuan kognitif siswa dan melatih ketangkasan fisik siswa. Jika terdapat 

kelebihan dari media maka terdapat juga kelemahan dari media yakni media 

Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) merupakan permainan yang menggunakan media 

Visual sehingga tidak memunculkan audio (suara) sehingga sedikit kurang 

menarik.  

Akan tetapi terdapat modifikasi di dalam pengembangan media kartu ini. 

Berikut rincian modifikasi media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa). 
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1. Tampilan Fisik Kartu 

Kartu ini memiliki 2 macam kartu, kartu pertama yaitu kartu yang 

terdiri dari 1 gambar berukuran 10 x10cm. kartu ini digunakan untuk berlatih 

membaca kata beraksara Jawa. Sedangkan kartu kedua yaitu rangkaian yang 

terdiri dari tiga kartu yang berukuran 10 cm x 10 cm, sehingga memiliki 

ukuran panjang dan lebar yaitu 30 cm x 10 cm. Sehingga kartu ini akan 

berbetuk persegi panjang. Akan tetapi kartu ini akan dimodifikasi agar lebih 

unik yaitu di lipat menjadi 3 bagian. Sehingga apabila kartu ini ditarik akan 

menjadi seperti komik yang terdiri dari 3 gambar, atau biasa disebut dengan 

kartu gambar berseri. Kartu Kedua ini digunakan untuk berlatih membaca 

kalimat beraksara Jawa. Media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa)  ini terdiri dari 

10 kartu. Di dalam kartu tersebut terdapat 3 gambar yang nantinya akan di 

pasangkan dengan kata beraksara Jawa. Misalnya terdapat gambar seorang ibu 

mencuci piring di dapur, maka siswa akan mencari kartu beraksara Jawa yang 

sesuai dengan gambar tersebut. 

Kartu ini terbuat dari kertas hardcover yang paling tebal yakni 2 mm 

kemudian bagian depan ditempel dengan stiker gambar yang telah di desain 

sedangkan pada bagian belakang ditempel dengan skotlite sehingga tahan air 

dan lebih berkesan. Kartu-kartu ini diletakkan di dalam sebuah kotak kayu 

yang berukuran 22 x 16 cm. 

2. Kertu Aksara Jawa 

Kertu Aksara Jawa ini merupakan kartu-kartu yang di dalamnya 

bertuliskan aksara Jawa. Kartu ini berukuran 5 x 10 cm dan memiliki 2 macam 

kartu. Pertama kartu aksara Jawa berwarna biru dan kartu aksara Jawa 

berwarna kuning. Kartu aksara Jawa berwarna biru digunakan sebagai 



32 
 

jawaban dari kartu gambar berseri, sedangkan kartu aksara Jawa berwarna 

kuning digunakan sebagai jawaban dari kartu satu gambar. Kartu ini terdiri 

dari 40 kartu yang bertuliskan aksara Jawa yang akan dicocokkan dengan 

kartu bergambar sesuai dengan gambar yang terdapat pada kartu tersebut. 

Pengaplikasian media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa)  ini dilakukan pada 

siswa kelas IV-A SDN Temas 1 Batu yang berjumlah 12 siswa. Pembelajaran 

dilakukan berdasarkan Standart Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang disusun 

dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah disusun sebelum 

memulai pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa ini dibuat semenarik 

mungkin, karena seperti yang disampaikan oleh Iskandarwasit (2008 : 171) bahwa 

materi ajar yang dikembangkan dibuat semenarik mungkin dan digunakan dalam 

pembelajaran yang menyenangkan. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan media Kerajawa (Kertu 

Aksara Jawa) digunakan sebuah buku panduan atau petunjuk penggunaan media yang 

di dalamnya terdapat tabel aksara Jawa beserta cara memainkan permainan yang akan 

dilakukan menggunakan media tersebut. Pendekatan yang digunakan yaitu 

pendekatan Student Center Learning (SCL) atau pendekatan yang menekankan proses 

dengan tujuan memberikan pengalaman kepada siswa. Selain pendekatan, juga 

menggunakan metode yang lebih berorientasi kepada siswa yaitu metode kerja 

kelompok. 
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Cara penggunaan media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) pada pembelajaran yaitu 

sebagai berikut : 

a. Guru menyiapkan media pembelajaran Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) 

b. Siswa dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 6 siswa   

c. Siswa diberikan media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) di setiap kelompok 

mendapatkan satu media. 

d. Dalam satu kelompok ditunjuk dua siswa yang kemampuan dalam membaca 

aksara Jawanya baik, dua siswa yang kemampuannya rata-rata dan dua siswa yang 

kemampuannya rendah dalam membaca aksara Jawa. 

e. Siswa diajak untuk memahami buku panduan yang telah disediakan. Buku 

tersebut berisi tabel aksara Jawa dan cara menggunakan media. 

f. Siswa dalam satu kelompok akan mendapatkan sepuluh kartu satu gambar dan 

sepuluh kartu tiga gambar dan sepuluh kartu aksara Jawa. 

g. Siswa mencocokan kartu gambar berseri tersebut dengan kartu aksara Jawa sesuai 

gambarnya.  

h. Kelompok yang menyelesaikan permainan terlebih dahulu akan membacakan 

hasil jawabannya di depan kelas. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang pengembangan media untuk membaca aksara Jawa sudah 

pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang sudah pernah dilakukan diantaranya 

yaitu oleh Fatimatus Zahro pada tahun 2015 yang berjudul “Pengembangan Media 

Monopoli Aksara Jawa Untuk Pembelajaran Membaca Di Kelas IV SDN 

Lempuyangan 1 Yogyakarta”. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa untuk 

pembelajaran aksara Jawa khususnya materi membaca aksara Jawa digunakan sebuah 

media monopoli aksara Jawa. Dalam media monopoli ini dilakukan modifikasi dari 
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permainan monopoli yang sebenarnya, media ini dimodifikasi dengan menggunakan 

aksara Jawa sebagai tulisannya. Media monopoli aksara Jawa ini dikembangkan 

dengan memiliki kriteria yang valid, praktis, menarik dan efektif. Dalam penelitian 

tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dalam 

mengembangkan media ini digunakan untuk materi membaca aksara Jawa. 

Perbedaannya yaitu dalam pengembangan media yang digunakan, pada penelitian 

terdahulu menggunakan monopoli aksara Jawa sedangkan pada penelitian ini 

dikembangkan media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) dan penggunaan model 

pengembangan yang berbeda yakni pada penelitian ini menggunakan model 

pengembangan ADDIE sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan model 

pengembangan Plomp. 

Penelitian tentang pengembangan media untuk membaca aksara Jawa lainnya 

juga pernah dilakukan sebelumnya yaitu oleh Ummi Azzizah pada tahun 2015 yang 

berjudul “Pengembangan Media Kartu Carawa Dalam Pembelajaran Bahasa Jawa 

Materi Aksara Jawa Untuk Siswa SD/MI”. Hasil penelitian tersebut menyebutkan 

bahwa untuk materi membaca aksara Jawa digunakan sebuah kartu carawa untuk 

memberikan inovasi dalam pengembangan media untuk materi membaca aksara Jawa. 

Media kartu carawa ini dikembangkan juga dengan memiliki kriteria yang valid, 

praktis dan luwes, tampilan media yang menarik dan efektif. Karena media ini 

dikembangkan dalam bentuk media cetak berbentuk kartu bergambar, namun masih 

memiliki kualitas kelayakan media yang baik dan dapat meningkatkan minat belajar 

aksara Jawa pada siswa. Hal tersebut ditandai dengan hasil penilaian dari ahli media, 

ahli materi, guru bahasa Jawa dan respon dari 15 siswa di sekolah dasar tersebut. 

Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu 

pengembangan media dilakukan untuk materi membaca aksara Jawa. Sedangkan 
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perbedaannya yaitu dalam mengembangan media pembelajaran. Pada penelitian 

terdahulu hanya menggunakan kartu tanpa modifikasi, namun pada penelitian ini 

dikembangkan media kartu yang dimodifikasi menjadi komik yang dalam satu kartu 

terdiri dari tiga gambar berseri. 

Berdasarkan penjabaran kajian penelitian relevan diatas dapat disederhanakan 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1.3 Kajian Penelitian Relevan 

Nama Tahun Persamaan Penelitian Perbedaan Penelitian 

Fatimatus 

Zahro  

2015  Materi yang digunakan 

untuk penelitian yaitu 

materi membaca aksara 

Jawa  

Menggunakan media 

monopoli aksara Jawa  

Menggunakan model 

penelitian pengembangan 

Plomp.  

Ummi 

Azzizah  

2015  Materi yang digunakan 

untuk penelitian yaitu 

materi membaca aksara 

Jawa  

Media yang dikembangkan 

hanya berupa kartu kata  

 

C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran membaca aksara Jawa merupakan salah satu pembelajaran yang 

membutuhkan proses belajar yang harus dilakukan secara berkesinambungan agar 

siswa dapat terampil dalam membaca aksara Jawa. Namun pada kenyataannya 

ditemukan beberapa masalah dalam pembelajaran yakni 1) minat siswa terhadap mata 

pelajaran bahasa Jawa sangat rendah, 2) siswa merasa kesulitan terhadap materi 

membaca aksara Jawa, dan 3) media dan metode yang digunakan guru dalam 

pembelajaran sangat terbatas. Padahal seharusnya dalam pembelajaran harus 

diimbangi dengan inovasi dalam pembelajaran agar siswa merasa senang dalam 

belajar sehingga siswa teramil dalam membaca aksara Jawa. 

Pembelajaran membaca aksara Jawa selama ini masih sangat terbatas yaitu 

hanya menggunakan media tabel aksara dan buku pepak bahasa Jawa. Media tersebut 
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terlalu membosankan untuk siswa sekolah dasar, apalagi siswa yang tidak suka 

membaca buku, salah satunya yaitu buku pepak bahasa Jawa. Untuk itu dibutuhkan 

media yang lebih representative untuk mendukung proses belajar mengajar dalam 

materi membaca aksara Jawa. 

Media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) merupakan media yang akan 

dikembangakan untuk menumbuhkan minat siswa terhadap bahasa Jawa dan 

mengatasi kesulitan siswa dalam membaca aksara Jawa serta untuk mengatasi 

keterbatasan media dan metode pembelajaran dalam materi membaca aksara Jawa. 

Penggunaan media ini dilakukan dalam bentuk sebuah permainan agar siswa tertarik, 

lebih senang dan tidak bosan karena pada dasarnya siswa sekolah dasar lebih senang 

jika belajar sambil bermain. Media ini merupakan salah satu inovasi yang 

dikembangkan dalam pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai sarana belajar sambil 

bermain untuk materi membaca aksara Jawa. 
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Dari uraian diatas dapat digambarkan kerangka pikir penelitian pengembangan 

media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) sebagai berikut : 

Bagan 2.1 Kerangka Pikir Penelitian Pengembangan 

Pengembangan Media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) Untuk Materi Membaca 

Aksara Jawa Siswa Kelas IV SD/MI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Lapangan 

1. Minat siswa terhadap Bahasa 

Jawa sangat rendah 

2. Kesulitan siswa dalam 

membaca aksara Jawa 

3. Metode dan media yang 

digunakan guru terbatas 

Kondisi Ideal 

Penggunaan metode dan media yang 

inovatif dalam pembelajaran 

menjadikan siswa memiliki minat 

yang tinggi dan keterampilan dalam 

membaca aksara Jawa dengan baik 

Analisis Kebutuhan 

Untuk mencapai pembelajaran yang maksimal dibutuhkan suatu 

media pembelajaran untuk membantu penyampaian materi didukung 

pula dengan metode yang inovatif sehingga siswa memiliki minat 

yang tinggi dan memudahkan siswa dalam pembelajaran bahasa 

Jawa khususnya materi membaca aksara Jawa 

 

Model ADDIE 

Analyze - Desain - Development - Implementation - Evaluation. 

 

Produk Akhir 

Media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) untuk 

materi membaca aksara Jawa. 


