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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan di zaman milenial ini membuat orang terlena akan canggihnya

teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat kebudayaan-

kebudayaan di Indonesia semakin punah. Salah satu kebudayaan Indonesia yang 

semakin punah adalah tentang keberagaman bahasa. 

Bahasa merupakan suatu simbol yang meiliki aturan dengan menggabungkan 

simbol tertentu yang dapat digunakan dan dipahami oleh manusia (Mulyana 

2005). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah  sistem bunyi yang 

arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, 

berinteraksi serta mengidentifikasi diri. Dapat disimpulkan bahwa bahasa 

merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi serta sebagai sarana seseorang 

untuk mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Selain 

sebagai alat komunikasi bahasa juga merupakan salah satu unsur budaya. Di 

Indonesia sendiri banyak sekali keberagaman bahasa, salah satunyaa adalah 

bahasa Jawa. 

Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa daerah yang termasuk kedalam 

kebudayaan nasional Indonesia yang hidup dan tetap digunakan masyarakat 

Indonesia (Pedoman Penulisan Aksara Jawa 2002). Bahasa Jawa digunakan oleh 

masyarakat Jawa khususnya yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta 

dan Jawa Timur. Bahasa Jawa yang memiliki nilai sopan santun, tata krama, dan 

tingkat tutur kata yang perlu dilestarikan.  
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Upaya pelestarian bahasa Jawa sudah semestinya selalu dilakukan. Hal ini 

dilakukan agar warisan kebudayaan Jawa tidak dilupakan oleh generasi penerus 

bangsa. Salah satu upaya pemerintah untuk melestarian bahasa Jawa diwujudkan 

dalam bidang pendidikan yaitu dengan menjadikan bahasa Jawa sebagai salah satu 

mata pelajaran muatan lokal.  Hal tersebut sudah ditetapkan pada Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 bahwa bahasa Jawa dijadikan 

mata pelajaran yang harus dipelajari di sekolah dasar, menengah pertama dan 

menegah atas. Di dalam UU Sisdiknas no 20 tahun 2003, pasal 37 ayat 1, 

disebutkan mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, 

salah satunya adalah muatan lokal. Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler yang 

bertujuan untuk melestarikan potensi di suatu daerah, namun materi berdiri 

sendiri, tidak dikelompokkan dalam mata pelajaran lain (BSNP,2006: 11). 

Kompetensi dalam muatan lokal dapat berupa bahasa daerah, adat istiadat, 

kesenian daerah, dan hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan ciri khas dan 

potensi daerah masing-masing. Seperti masyarakat Indonesia yang tinggal di 

Pulau Jawa, khususnya masyarakat Jawa Timur menggunakan bahasa Jawa 

sebagai bahasa sehari-hari. Maka dari itu mata pelajaran bahasa Jawa dipilih dan 

dijadikan muatan lokal oleh wilayah provinsi Jawa Timur.  

Menurut peraturan gubernur Jawa Timur nomor 19 tahun 2014 bahasa daerah 

diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh 

sekolah di Jawa Timur. Bahasa daerah diberikan mulai dari kelas 1 sampai dengan 

kelas 6 sekolah dasar dan pembelajaran bahasa daerah diberikan selama 2 jam 

pelajaran per minggu. Salah satu materi bahasa Jawa yang diajarkan disekolah 

dasar yaitu aksara Jawa. 
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Aksara Jawa merupakan abjad Jawa yang terdiri dari 20 aksara pokok „ha‟ 

sampai „nga (pedoman penulisan Aksara Jawa 2002). Aksara Jawa merupakan 

salah satu warisan leluhur dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Aksara Jawa, 

sejak tahun 2009 telah terdaftar di Unicode Concortium dan telah memiliki 

Standar Encoding Caracter Setting yang diakui oleh UNESCO 

(Hadiwirodarsono, 2010: 2).  

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan wali kelas III di SDN 

Temas 01 Batu pada tanggal 14 November 2017, diperoleh data bahwa media 

pembelajaran bahasa Jawa kususnya media pengenalan aksara Jawa yang 

digunakan guru masih terbatas dan kurang inovatif. Media yang digunakan berupa 

media jadi seperti papan tulis, poster hanacaraka dan media cetak seperti LKS, 

buku pepak bahasa Jawa, dan buku paket. Media-media tersebut kurang menarik 

dan menyenangkan sehingga minat siswa belajar aksara Jawa masih kurang, hal 

tersebut terbukti karena selama ini siswa masih merasa kesulitan untuk membaca 

dengan menggunakan aksara Jawa. Adapun media lain yang digunakan yaitu 

pohon aksara Jawa, namun media tersebut dirasa guru kurang efektif karena hanya 

digunakan untuk pengenalan aksara Jawa di awal materi dan selanjutnya media 

dibiarkan di belakang kelas. Kelebihan media tersebut adalah dapat mengenalkan 

bentuk aksara Jawa dengan konsep yang menarik karena media penuh dengan 

warna-warna cerah. Sedangkan kelemahannya, media hanya dapat digunakan 

untuk pengenalan huruf Jawa diawal materi saja, penggunaan media kurang 

memotivasi dan kurang melibatkan partisipasi aktif siswa untuk belajar.  

 Selain itu pembelajaran yang selama ini dilakukan dengan cara menghafal 

penulisan aksara Jawa melalui menirukan dan menebali huruf Jawa saja, sehingga 
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siswa merasa bosan dan kurang telaten untuk mempelajarinya. Guru juga masih 

menggunaan kurikulim KTSP yang mengakibatkan proses pembelajaran masih 

berpusat pada guru dimana guru masih menggunakan metode konvensional seperti 

ceramah, sehingga siswa kurang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri 

dan terpaku pada penjelasan guru. Hal tersebut berbeda dengan prinsip 

pembelajaran, bahwa belajar yang baik itu adalah belajar yang aktif. (Sadiman, 

2010: 78). 

Terdapat penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian 

yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) yang berjudul “Pengembangan Media Domaja 

(Domino Aksara Jawa) Dalam Mengenalkan Aksara Jawa Untuk Siswa Kelas III 

SD” persamaan penelitian dahulu dengan sekarang yaitu sama-sama 

mengembangkan sebuah media aksara Jawa bagi siswa kelas 3 sekolah dasar. 

Perbedaannya adalah cara penggunaan media dan materi yang diterapkan pada 

media. Kelebihan media tersebut adalah dapat menarik perhatian siswa agar siswa 

semangat belajar aksara Jawa, sedangkan kelemahan media tersebeut terdapat 

pada peraturan permainan kurang dimengerti siswa, media tersebut tidak bisa 

digunakan untuk menyusun kata dan dengan menggunakan media tersebut 

suasana kelas menjadi kurang kondusif karena tidak dibatasi waktu.  

Sesuai dengan masalah yang dipaparkan diatas maka perlu adanya variasi 

media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang dapat memotivasi 

minat belajar siswa. Hadirnya media pada proses pembelajaran sangat diperlukan, 

karena dapat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, 

serta membantu siswa meningkatkan pemahaman, memudahkan siswa untuk 

mendapatkan informasi dan penyajian data yang menarik (Arsyad,2009: 16). 
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Salah satu wujud dari variasi media yang menyenangkan tersebut yaitu 

dengan mengembangkan sebuah media berbasis permainan. Mengingat usia siswa 

SD kelas 3 adalah usia bermain. Sehingga peneliti menawarkan media 

pembelajaran PARARAJA (Papan Scrabble Aksara Jawa) media ini adalah salah 

satu bentuk inovasi media pembelajaran yang mempunyai konsep belajar sambil 

bermain. Media tersebut modifikasi dari permainan scrabble yang dapat 

digunakan untuk menyusun kata dengan menggunakan Aksara Jawa, sehingga 

dapat mengasah ketrampilan membaca aksara Jawa. Tujuan dikembangkannya 

media tersebut yaitu untuk membantu siswa agar dapat terfokus pada materi yang 

diajarkan oleh guru dan juga materi lebih cepat dimengerti oleh siswa. Media 

tersebut diharapkan dapat digunakan guru untuk mengevaluasi proses 

pembelajaran dan juga dapat menarik siswa belajar aksara Jawa dengan media 

yang lebih menyenangkan, sehingga siswa tidak mudah bosan dengan materi 

aksara Jawa. 

Dari permasalahan–permasalahan yang muncul, dapat disimpulkan bahwa 

dibutuhkan media yang menarik dan menyenagkan agar siswa lebih semangat 

dalam proses pembelajaran. Maka dari itu akan dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran PARARAJA (Papan Scrabble Aksara 

Jawa) Untuk Mata Pelajaran Bahasa Jawa di Kelas III SD”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran PARARAJA sebagai 

upaya pengenalan Aksara Jawa pada siswa kelas III sekolah dasar ? 
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2. Apakah media pembelajaran PARARAJA layak digunakan sebagai media 

pengenalan aksara Jawa dengan kriteria valid, menarik dan efektif pada 

siswa kelas III sekolah dasar ? 

C. Tujuan Penelitian dan pengembangan 

1. Mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran PARARAJA 

sebagai upaya pengenalan aksara Jawa pada siswa kelas III sekolah dasar. 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran PARARAJA sebagai media  

pengenalan aksara Jawa dengan kriteria valid, menarik dan efektif pada 

siswa kelas III sekolah dasar. 

D. Spesifikasi produk yang diharapkan 

Media Scrabble aksara Jawa mempunyai spesifikasi sebagai berikut : 

a. Konten (isi) 

1. Materi yang terdapat dalam media ini adalah materi aksara Jawa dasar/ 

Legena. 

2. Media ini digunakan untuk mencapai kompetensi membaca kalimat 

sederhana menggunakan aksara Jawa. 

3. Terdapat dua permianan yaitu puzzle acak dan scrabble aksara Jawa. 

b. Konstruk   

1. PARARAJA adalah media pembelajaran dua dimensi yang dikemas 

dalam bentuk papan bermain. 

2. Produk yang dihasilkan adalah sebuah scrabble  yang didesain dengan 

tulisan Aksara Jawa. 

3. Media ini berbentuk kotak persegi yang terbuat dari bahan semi kayu 

ukuran 50x50cm. 
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4. Media ini dilengkapi kepingan atau kartu aksara kecil bertuliskan 

aksara Jawa legena (pokok) yang nantinya ditempelkan pada papan 

scrabble. 

5. Media ini didesain semenarik mungkin dengan warna yang terang dan 

menarik disesuaikan dengan karakter siswa kelas 3 sekolah dasar. 

E. Pentingnya penelitian pengembangan  

1. Pengembangan teoritis 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

perkembangan ilmu pendidikan, terutama pada pengembangan media 

pembelajaran aksara Jawa. Selain itu dapat dijadikan sumber infomasi dan 

referensi peneliti selanjutnya. 

2. Pengembangan praktis  

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi siswa agar tertarik dan 

berminat belajar aksara Jawa dengan media PARARAJA. Serta dapat 

meningkatkan minat belajar membaca aksara Jawa. 

b. Bagi peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman dan wawasan 

bagi peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran yang 

edukatif, efektif dan menyenangkan dalam bentuk media permainan. 

Penelitian ini dijadikan peneliti sebagai upaya pelestarian warisan 

budaya daerah yaitu melestarikan pengetahuan tentang aksara Jawa.  
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c. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan guru untuk 

mempermudah penyampaian materi aksara Jawa yang lebih 

menyenangkan. Memberikan tambahan referensi media pembelajaran. 

F. Asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan 

Pengembangan media ini didasarkan pada beberapa asumsi dan keterbatasan 

sebagai berikut : 

1. Asumsi  

a. Media pembelajaran berbasis permainan ini dapat meningkatkan 

partisipasi aktif siswa untuk belajar sehingga proses pembelajaran akan 

lebih efektif. 

b. Media pembelajaran ini dapat mempermudah siswa menghafal huruf 

aksara Jawa dan juga dapat membantu siswa dalam menyusun kalimat 

aksara Jawa dengan cara yang menyenangkan. 

c. Media pembelajaran ini dapat membantu siswa untuk belajar secara 

mandiri.  

2. Keterbatasan  

a. Media ini hanya dirancang untuk mata pelajaran bahasa Jawa yang 

digunakan untuk mengenalkan  materi aksara Jawa pada siswa kelas 

tiga sekolah dasar.  

b. Materi yang dimuat dalam media pembelajaran ini hanya materi 

aksara Jawa Nglegena/ Legena (Aksara Jawa dasar) saja. 
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G. Definisi operasional 

1. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai sarana 

untuk menyampaikan suatu pesan yang digunakan dalam pembelajaran 

sehingga proses pembelajaran akan lebih kondusif dan efektif.   

2. Penelitian pengembangan adalah proses atau langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

telah ada untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

3. Aksara Jawa merupakan huruf Jawa berjumlah 20, dimulai dari “ ha” 

sampai dengan “nga”. 

4. PARARAJA merupakan singkatan dari “Papan Scrabble Aksara Jawa” 

permainan yang diadopsi dari permaianan scrabble yang menggunakan 

aksara Jawa sebagai hurufnya. 

 


