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BAB II  

KAJIAN TEORI 

A. Pembelajaran Bahasa Jawa

1. Pembelajaran Bahasa Jawa Di Sekolah Dasar

Bahasa Jawa merupakan salah satu dari kebudayaan asli Jawa yang harus

tetap dilestarikan dan juga diperkenalkan agar bahasa Jawa tetap ada 

keberadaannya. Oleh karena itu bahasa Jawa dijadikan sebagai mata pelajaran 

yang wajib diajarkan kepada peserta didik di Jawa Timur mulai dari 

SD/SDLB/MI, hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 19 Tahun 2014. Mata pelajaran bahasa Jawa adalah program pembelajaran 

bahasa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Bahasa Jawa serta 

sikap positif terhadap bahasa Jawa itu sendiri (Arafik, 2013: 29). Menurut 

Mulyana (2008: 35) bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang 

merupakan bagian dari kebudayaan nasional Indonesia, yang tetap hidup dan 

dipergunakan dalam masyarakat Jawa.  

Pembelajaran bahasa Jawa lebih menekankan kepada pendekatan komunikatif 

yaitu pembelajaran yang mempermudah para siswa agar lebih akrab dalam 

pergaulan dengan menggunakan bahasa Jawa dan melatih siswa untuk lebih 

senang berbicara menggunakan bahasa Jawa yang benar dan tetap sesuai dengan 

situasinya.  

Pembelajaran bahasa Jawa di Sekolah Dasar meliputi 4 aspek yaitu 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Keempat aspek tersebut tidak 

dapat terpisahkan antara aspek satu dengan aspek yang lainnya. Aspek membaca 

digunakan iuntuk mengasah ketrampilan menganalisis isi teks. Ada dua 
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ketrampilan yaitu membaca dengan huruf biasa menggunakan kalimat bahasa 

Jawa dan juga membaca menggunakan huruf aksara Jawa. Aspek mendengakan 

atau bisa disebut dengan menyimak hampir sama dengan kegiatan membaca 

hanya saja pada mendengarkan merupakan pemahaman teks lisan. Aspek menulis 

untuk mengembangkan kemampuan mengungkapkan sesuatu secara tertulis, 

ketrampilan menulis dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu ketrampilan menulis 

huruf alphabet menulis huruf lepas dan tegak besambung, yang kedua yaitu 

menulis huruf aksara Jawa. Aspek berbicara diarahkan pada kemampuan 

mengungkapkan gagasan, pendapat, pesan, dan perasaan secara lisan dengan 

menggunakan bahasa Jawa.  

Pembelajaran bahasa Jawa SD terdapat beberapa materi ajar salah satunya 

adalah materi aksara Jawa. Aksara Jawa termasuk ke dalam aspek membaca dan 

menulis. Membaca aksara Jawa diarahkan pada ketepatan pemahaman isi teks. 

Sedangkan menulis aksara Jawa difokuskan pada ketepatan penulisan aksara Jawa 

dari tulisan latin ke aksara Jawa ataupun sebaliknya. Tujuan umum pembelajaran 

bahasa Jawa adalah meningkatkan ketrampilan berbahasa Jawa (nyemak, micara, 

maca, nulis). Dengan menguasai empat keterampilan berbahasa Jawa, diharapkan 

akan tumbuh sikap positif dalam diri murid (Suwarno, 2011: 23). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa 

Jawa di SD adalah proses belajar mengajar dengan adanya interaksi dua arah 

antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Jawa. 

Pembelajaran bahasa Jawa adalah program pembelajaran bahasa untuk 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Jawa serta sikap 

positif terhadap bahasa Jawa.  
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2. Pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal 

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 muatan 

lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses 

pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk 

membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi daerah tempat tinggalnya. 

Muatan lokal juga merupakan kegiatan kurikuler yang mengembangkan 

kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk 

keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata 

pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan satuan 

pendidikan (Muslich,2011: 30) 

Mata pelajaran bahasa Daerah sebagai muatan lokal wajib di sekolah dasar 

telah tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014, 

dalam pasal 2 tercantum, “Bahasa daerah diajarkan secara terpisah sebagai mata 

pelajaran muatan lokal wajib di seluruh Sekolah/Madrasah di Jawa Timur, yang 

meliputi bahasa Jawa dan bahasa Madura, dengan kurikulum sebagaimana 

tersebut dalam lampiran”. 

Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal bahasa daerah untuk sekolah dasar 

diberikan dari jenjang kelas I sampai dengan kelas VI. Pembelajaran bahasa Jawa 

di Sekolah Dasar sebagai bahan pelajaran yang berdiri sendiri mendapatkan waktu 

yang sedikit dan kurang yaitu 2 jam pelajaran dalam satu minggu. Strategi 

pembelajaran bahasa daerah berbasis pada budaya, tata nilai dan kearifan lokal 

yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM). Dari pernyataan 

diatas dapat disimpulkan bahwa muatan lokal adalah program pendidikan yang 
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digunakan untuk mengembangkan potensi daerah sebagai upaya peningkatan 

mutu pendidikan dan juga sebagai upaya untuk melestarikan bahasa daerah yang 

disesuaikan dengan daerah sekolah berada. 

B. Standart Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pembelajaran Bahasa Jawa 

kelas III Kurikulum KTSP 

Standart Kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran bahasa Jawa di 

kelas III yang berlaku disekolah yang akan diteliti, adapun SK dan KD 

pembelajaran aksara Jawa kelas III semester 2 sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar  

Kelas III Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

7. Membaca  

Siswa mampu membaca dan memahami 

berbagai ragam teks bacaan dengan teknik 

membaca bersuara, membaca indah, dan 

membaca cepat, baik dalam teks huruf 

Latin/Jawa. 

7.3 Membaca teks bacaan dalam huruf  

Latin/Jawa 

 

Peneliti akan mengembangkan media PARARAJA untuk pembelajaran 

bahasa Jawa yang telah disesuaikan dengan kurikulum KTSP yang masih berlaku 

di sekolah yang akan diteliti, dengan mengacu pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar di atas. Berdasarkan kebijakan sekolah maka untuk materi 

aksara Jawa kelas III yang diajarkan yaitu membaca kalimat dengan 

menggunakan aksara Jawa legena/dasar. 

C. Materi Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar  

Padmosoekotjo (1989: 13) menyebutkan bahwa aksara Jawa juga disebut 

dengan aksara legena. Aksara Jawa berasal dari kata denta = untu dan wyanjana = 

aksara. Dentawyanjana salugune ateges aksara untu, nanginglumrahe ditegesi: 
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carakan, yaiku urut-urutane Aksara Jawa wiwit saka (ha) sampai (nga). Dapat 

diartikan bahwa huruf aksara Jawa berurutan dimulai dari huruf “ha” sampai 

“nga”. 

Jumlah abjad aksara Jawa pada dasarnya terdiri dari dua puluh aksara yang 

mempunyai siifat siilabik (suku kataan). Setiap satu aksara melambangkan satu 

suku kata (Tim Penyusun Pedoman Penulisan Aksara Jawa,1994: 5). Hal tersebut 

membuat aksara Jawa berbeda dari aksara Latin yang bersifat fonemik, yaitu satu 

aksara atau satu huruf melambangkan satu fonem. Perbedaan lain Aksara Jawa 

dengan aksara Latin ialah pada bentuknya. Adapun aturan dan contoh penulisan 

Aksara Jawa secara lebih rinci sesuai dengan panduan Tim Penyusun Pedoman 

Penulisan Aksara Jawa (1994) sebagai berikut. 

a. Aksara Jawa Legena  

Aksara legena merupakan aksara Jawa pokok yang jumlahnya 20 buah. Tata 

cara penulisan aksara Jawa tidak mengenal spasi, sehingga penggunaan pasangan 

dapat memperjelas kluster kata. Berikut adalah bentuk dari aksara Jawa/Legena. 

 

Gambar 2.1 Aksara Jawa Legena 
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b. Sandangan Aksara Jawa 

Sandhangan merupakan penanda yang berfungsi sebagai pengubah bunyi 

aksara Jawa. Setiap suku kata mempunyai pasangan sebagai  pendamping aksara 

Jawa pokok. Sandhangan aksara Jawa dibagi menjadi dua golongan yaitu 

sandhangan suara/vokal (sandhangan swara) yang meliputi wulu, pepet, suku, 

taling, taling tarung, dan sandhangan konsonan penutup suku kata (panyigeg 

wanda) yang meliputi wignyan, layar, cecak, dan pangkon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sandangan Aksara Jawa 
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D. Media Pembelajaran PARARAJA 

1. Pengertian Media PARARAJA 

     Media PARARAJA merupakan media visual dua dimensi yang 

berbentuk persegi. Permainan ini hampir mirip dengan permainan 

scrablle pada umumnya tetapi yang membedakan yaitu media ini didesain 

dengan tulisan aksara Jawa. Scrabble merupakan salah satu jenis 

permainan modern yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa 

yang biasa disebut dengan spearsgame atau funworder.  

     Cara menggunakan media ini hampir sama dengan permaianan silang 

datar atau teka teki silang yaitu dalam hal mengisi kotak-kotak dengan 

huruf sehingga membentuk sebuah kata. Daftar kata yang dibentuk dalam 

permainan ini harus kata yang mempunyai makna atau kata baku. Media 

pembelajaran PARARAJA dapat dioperasikan secara mandiri atapun 

kelompok dan dapat digunakan untuk media kompetisi dalam 

pembelajaran. Media ini tidak membutuhkan perawatan khusus dan 

memiliki berbagai kelebihan, yaitu dapat mengasah kemampuan siswa 

untuk menyusun kata menggunakan aksara Jawa dengan lebih  

menyenangkan.  

2. Desain Media PARARAJA 

     Media ini berbentuk kotak persegi dengan ukuran 50 x 50 cm yang 

memiliki dua sisi. Sisi pertama terdiri dari tempat melekatkan cover yang 

didesain semenarik mungkin agar siswa dapat tertarik belajar 

menggunakan media ini, sisi kedua yaitu bagian dalam terdiri dari 

permainan scrabble, puzzle aksara Jawa dan juga tempat meletakkan 

kepingan huruf aksara Jawa. Papan scrabble ini terbuat dari papan semi 
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kayu yang permukaannya didesain semenarik mungkin dengan warna – 

warna yang cerah dan permukaannya dilapisi oleh seng, agar dapat 

ditempelkan magnet. Permukaan media scrabble  ini didesain membentuk 

papan persegi kotak–kotak yang terdiri atas berbagai warna. Sedangkan 

untuk permaianan puzzle terdapat 25 kotak yang didesain dengan ukuran 

3 x 3 cm. Terdapat kepingan huruf aksara Jawa yang terbuat dari bahan 

semi kayu dengan ukuran 3 x 3 cm. Kepingan-kepingan tersebut 

bertuliskan huruf Jawa yang digunakan untuk menyusun kata, tiap–tiap 

kepingan huruf mempunyai nilai tertentu, nilai tersebut digunakan untuk 

menentukna skor siswa yang bermain, siapa yang menyusun kata dan 

mengumpulkan skor paling banyak dia pemenangnya. 

Permukaan bawah kepingan setiap huruf dilapisi oleh magnet agar 

mudah ditempelkan pada papan media scrabble. Media PARARAJA ini 

dilengkapi dengan buku pedoman penggunaan media.  

3. Manfaat media PARARAJA 

Media ini dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Jawa kususnya 

materi aksara Jawa. Media ini digunakan untuk pengenalan aksara Jawa 

legena, mengasah ketrampilan siswa dalam membaca aksara Jawa dan 

juga mengasah kemampuan siswa dalam merangkai kalimat menggunakan 

aksara Jawa. Manfaat penggunaan media PARARAJA dalam 

pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

a. Menarik minat siswa untuk memahami materi sehingga termotivasi 

untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. 

b. Siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran 
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c. Dapat digunakan utnuk menyeimbangkan kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotor siswa. 

d. Siswa tidak cepat bosan dalam pembelajaran 

e. Memudahkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran 

f. Menciptakan inovasi baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. 

E. Media Pembelajaran  

1. Pengertian media pembelajaran 

     Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟, sedangkan dalam bahasa Arab, 

media adalah perantara (wasail) atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan (Arsyad,2009: 3).  

      Media dalam pembelajaran memiliki pengertian segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Sadiman, 

2010: 7). Sedangkan Munadi (2012: 7), menjelaskan pengertian media 

pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta 

lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efisien dan efektif. Media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pelajaran), 

sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa 

dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu 

(Sumanto,2012: 6). 
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       Kesimpulan pendapat para ahli diatas, media pembelajaran adalah 

sarana untuk mempermudah guru dalam menyampaiakan materi kepada 

siswa, agar siswa tertarik untuk mendengarrkan penjelasan guru. Suatu 

alat atau perantara dapat disebut media apabila alat tersebut berisi dan 

dapat menyampaiakn pesan dalam pembelajaran. 

2. Kegunaan media dalam proses pembelajaran 

Media digunakan untuk memperjelas penyajian materi secara 

konkret dan mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

Contohnya yaitu untuk mengamati peristiwa terjadinya gunung meletus 

dapat  menggunkan media berupa film, melihat benda langit dengan media 

teleskop. Media dapat mengatasi sikap siswa yang pasif, menimbulkan 

kegairahan belajar, dengan media yang menyenangkan siswa lebih 

semangat dalam belajar sesuai kemampuannya dan mempermudah 

interaksi siswa dengan guru (Sadiman,2010: 17). Dari peryataan diatas 

diperoleh bahwa kegunaan media dalam proses pembelajaran yaitu dapat 

memperjelas penyampaian materi, membuat siswa lebih aktif dan 

mengatasi keterbatasan waktu, ruang dan daya indra. 

3. Jenis dan Klasifikasi media pembelajaran 

 

Menurut Munadi (2008:54) media pembelajaran dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok besar, yakni media audio, 

media visual, media audio visual, dan multimedia. Sedangkan menurut 

Haryono (2014: 51) berdasarkan rancangannya, media pembelajaran yang 

dapat dimanfaatkan memiliki dua jenis yakni mulai dari yang sederhana 
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(langsung dapat dimanfaatkan yang ada di lingkungan) sampai dengan 

yang kompleks atau canggih yaitu sebagai berikut : 

a. Media yang dirancang (by design), yakni media dan sumber belajar 

yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen 

system pembelajaran untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah 

dan bersifat formal.  

b. Media yang dimanfaatkan (by utilization), yakni media dan sumber 

belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan 

keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran. 

Berdasarkan jenis dan klasifikasi media diatas dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran yang akan dikembangkan termasuk media 

visual karena media ini secara fisik dibuat dalam bentuk persegi dan 

terdapat kartu-kecil aksara Jawa, media ini juga termasuk dalam media 

yang dirancang karena media ini kusus dirancang untuk memberikan dan 

menambah fasilitas belajar agar proses pembelajaran dapat terarah dan 

lebih inofatif. 

4. Kriteria pemilihan media 

 

Hal pertama yang harus dilakukan ketika memilih sebuah media 

adalah memilih kriteria media. Kriteia harus disesuaikan dengan tujuan 

penggunaan dan (karakteristik) media yang bersangkutan. Menurut 

(Sadiman, 2010: 86) menyebutkan bahwa disamping kesesuaian dengan 
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tujuan perilaku belajarnya, setidaknya masih ada empat faktor lagi yang 

perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, yaitu:  

a. Ketersediaan sumber setempat.  

b. Ketersediaan dana, tenaga dan fasilitas untuk membeli atau 

memproduksi media. 

c. Faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan dan ketahanan media 

yang bersangkutan untuk waktu yang lama.  

d. Efektifitas biayanya dalam jangka waktu yang panjang. Sebab ada 

jenis media yang biaya produksinya mahal (seperti program film 

bingkai). Namun bila dilihat kestabilan materinya dan penggunaannya 

berulang-ulang untuk jangka waktu yang panjang mungkin lebih 

murah dari media yang biaya produksinya murah (misalnya brosur) 

tetapi setiap waktu materinya berganti. 

Beberapa kriteria memilih media menurut Azhar Arsyad (2005: 75) 

antara lain: 1) disesuaikan tujuan pembelajaran, 2) sesuai dengan 

materi yang sedag diajarkan, 3) awet dan praktis 4) menentukaan 

obyek penggunanya.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kriteria dalam memilh media salah 

satunya yaitu disesuaikan SK, KD yang berlaku disekolahan, 

disesuikan dengan materi yang akan diajarkan, memilih media yang 

efektif penggunaannya, memilih media yang tahan lama dan 

disesuaikan juga dengan sasaran penggunanya. 
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F. Permaianan  

1. Pengertian Permainan 

Permainan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Anak-anak sampai orang dewasa pasti pernah melakukan 

aktivitas bermain. Permainan (games) adalah setiap kontes antara para 

pemain yang berinteraksi satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan 

tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pula (Sadiman, 2010: 75). 

Menurut Munadi (2012: 165), permainan adalah media yang digunakan 

untuk memperoleh kesenangan sekaligus pengetahuan. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

permaianan adalah kegiatan menyenangkan yang dapat digunakan untuk 

memperoleh pengalaman dan pengetahuan dengan mengikuti aturan 

tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sesuatu dapat dikatakan 

sebagai permainan jika memiliki komponen permainan.(Sadiman,2010: 

76) yaitu: a) Adanya pemain (pemain-pemain), b) Adanya lingkungan 

dimana para pemain berinteraksi, c) Adanya aturan-aturan main, d) 

Adanya tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai.  

Penelitian ini akan mengembangkan sebuah media pembelajaran 

berupa permainan, yang akan digunakan untuk mengenalkan Aksara Jawa 

pada siswa kelas 3 Sekolah Dasar. Media tersebut akan diwujudkan dalam 

bentuk permainan PARARAJA (Papan Scrabble Aksara Jawa) yang berisi 

materi aksara Jawa nglegena atau legena dan sandangan suwara. 
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2. Jenis Permainan 

Tabel 2.2 Jenis Pemainan 

No Kategori Jenis permainan Keterangan 

1. Berdasarkan aturannya  a. Peraturan ketat  Peraturan mengikuti 

aturan yang telah 

ditetapkan dan tidak 

dapat diubah oleh 

pesertanya  

 

b. Peraturan luwes 

(misalnya) 

permaianan peran) 

Peraturan yang muncul 

dalam permainan dapat 

diubah oleh pesertanya  

 

 

 

2. Berdasarkan sifatnya  a. Kompetitif  Permainan yang 

mempunyai tujuan jelas 

dan pemenang dapat 

diketahui secara tepat  

 

b. Non kompetitif  Permainan yang tidak 

mempunyai pemenang, 

karena pada hakikatnya 

pemain berkompetisi 

dengan sistem permainan 

itu sendiri.  

 

  Berdasarkan jenis permainan diatas maka media pembelajaran 

berbasis permainan ini termasuk kedalam permainan yang kompetitif 

karena permaianan yang akan dikembangkan ini mempunyai tujuan jelas 

dan pemenang dari permainan ini dapat diketahui. 

3. Prinsip permainan pendidikan dalam pembelajaran 

Terdapat beberapa rambu-rambu agar permainan dapat menjadi 

efektif dan bernilai tambah bagi pembelajaran siswa. Kriteria tersebut 

dijelaskan oleh Suyatno (2005: 15), sebagai berikut. Permainan harus 

dapat memberikan kebebasan bagi siswa, permainan harus menarik dan 

menantang. Dapat disimpulkan bahwa prinsip permaianan selain harus 

menyenangkan permaianan juga harus dapat digunakan untuk sarana 
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belajar. Dengan kata lain, permainan pendidikan untuk tujuan 

pembelajaran sekolah dasar harus berprinsip pada aktivitas belajar dan 

bermain. 

4. Kelemahan dan kelebihan permaianan dalam pembelajaran 

a. Kelebihan  

Permaianan digunakan dalam proses pembelajaran pasti 

mempunyai kelemahan dan kelebihan jika diterapkan. Adapun 

kelebihan permainan dalam pembelajaran menurut Sadiman (2010: 

78), yaitu sebagai berikut:  

1. Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, 

2. Sesuatu yang menghibur dan menarik, 

3. Memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar, 

4. Memberikan umpan balik langsung, 

5. Memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman nyata,  

6. Meningkatkan kemampuan komunikatif,  

7. Membantu siswa yang sulit belajar menggunakan metode 

tradisional, 

8. Permainan bersifat luwes, dan 

9. Mudah dibuat dan diperbanyak. 

Menurut Suyatno (2005: 14), permainan dalam pembelajaran 

memiliki manfaat: (1) menyingkirkan keseriusan yang menghambat, 

(2) menghilangkan stres dalam lingkungan belajar, (3) mengajak orang 

terlibat penuh, (4) meningkatkan proses belajar, (5) membangun 
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kreativitas diri, (6) mencapai tujuan dengan ketidaksadaran, (7) meraih 

makna belajar melalui pengalaman, (8) memfokuskan siswa sebagai 

subyek belajar. 

Dapat disimpulkan dari penjelasan para ahli diatas bahwa 

permainan mempunyai kelebihan yaitu dapat meningkatkan proses 

belajar karena siswa dapat belajar dengan menyenangkan tidak hanya 

menerima pelajaran dengan metode ceramah saja. Siswa menjadi aktif 

dan dapat berinteraksi dengan sesamanya sehingga peran guru disini 

tidal lagi dominan. 

b. Kelemahan  

Permaianan dalam pembelajaran mempunyai kelemahan yaitu 

kelemahan utama dari permainan disamping memerlukan banyak 

persiapan adalah para siswa lebih tertarik pada kegiatan permainan 

dari pada upaya untuk mencapai hasil, sehingga tujuan belajar 

mungkin hilang (Munadi, 2012: 166). Pendapat lain dikemukakan 

oleh Sadiman (2010: 81), menyatakan kelemahan permainan sebagai 

media pembelajaran adalah: (1) terlalu menyederhanakan konteks 

sosial, sehingga memungkinkan siswa memperoleh kesan yang salah, 

(2) kebanyakan permainan hanya melibatkan beberapa siswa, 

sehingga proses belajar kurang efektif dan efisien. 
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G. Kajian Penelitian yang Relevan 

No Nama 

peneliti 

Tahun Judul Persamaan Perbedaan 

1. Ida 

Lestari 

2014 Pengembangan 

Media 

Pembelajaran 

Birawa (Bingo 

Aksara Jawa) 

Sebagai Upaya 

Pengenalan 

Aksara Jawa 

Pada Siswa 

Kelas III 

Sekolah Dasar 

1.Mengembangkan 

media 

pembelajaran 

berbasis 

permainan untuk 

kelas III 

2.Jenis Penelitian 

RnD 

3.Materi Aksara 

Jawa dasar 

1.Menggunakan 

model 

pengembangan 

Borng And Gall 

2.Materi Aksara 

Jawa hanya untuk 

pengenalan 

Aksara Jawa saja 

3.Cara 

mengoprasikan 

media 

4.Tempat penelitian 

2. Fatimatuz 

Zahro 

2015 Pengembangan 

Media 

Monopoli 

Aksara Jawa 

Untuk 

Pembelajaran 

Membaca Di 

Kelas IV 

Sd 

1.Mengembangkan 

media 

pembelajaran 

berbasis 

permainan 

2.Jenis penelitian 

Rn D 

1.Menggunakan 

model 

pengembangan 

Plomp 

2.Materi Aksara Jawa 

untuk kelas 4 

3.Caramengoprasikan 

media 

4.Tempat penelitian 
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H. Kerangka Pikir.  

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir 

Proses Pembelajaran di SD 

Kondisi Ideal : 

Dengan adanya media yang inovatif 

dan menyenangkan dapat menarik 

minat siswa agar dapat berpartisipasi 

lebih aktif pada pembelajaran bahasa 

jawa. 

 

Kondisi di Lapangan : 

Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara, media yang digunakan 

dalam pembelajaran bahasa jawa oleh 

guru adalah pepak bahasa jawa, LKS, 

buku pegangan siswa dan media 

gambar saja. Siswa kurang mempunyai 

minat dalam belajar aksara jawa,  

mereka merasa kesulitan jika diminta 

untuk menulis dan membaca akasara 

jawa. 

Solusi : 

Perlunya mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

serta  disesuaikan dengan karakteristik siswa 

 

Perancangan media pembelajaran berbasis permainan yang telah disesuaikan dengan 

kompetensi, karakter siswa dan materi yang berlaku disekolah. 

Produk : 

Menghasilkan media pembelajaran PARARAJA untuk mempelajari materi 

aksara Jawa di kelas III 

 

Mewujudkan rancangan media menjadi bentuk nyata, dan kemudian dilakukan 

validasi dan uji coba produk 
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