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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Jawa terutama 

aksara Jawa merupakan salah satu peninggalan yang sampai saat ini masih 

dilestarikan khususnya oleh masyarakat Jawa, baik itu Jawa Timur dan Jawa 

Tengah. Supaya keberadaanya tetap terjaga dengan baik, maka ada upaya yang 

harus dilakukan. Salah satu upaya tersebut yaitu ditetapkan oleh pemerintah 

bahwa mata pelajaran muatan lokal yang wajib dipelajari oleh sekolah dasar 

hingga sekolah menengah atas. Hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas no 20 tahun 

2003 pasal 37 tentang beberapa mata pelajaran wajib dimuat dalam kurikulum, 

salah satunya adalah muatan lokal.  

Era globalisasi sekarang keberadaan aksara Jawa mulai ditinggalkan dan 

dilupakan begitu saja. Generasi muda terutama masyarakat Jawa banyak yang 

tidak fahamdan lupa dengan penulisan aksara Jawa. Aksara Jawa dalam 

kesehariannya tidak digunakan lagi karena masyarakat banyak menggunakan 

bahasa ngoko, akibatnya masyarakat hampir tidak pernah membaca ataupun 

menulis aksara Jawa (Hambali: 2013). Pembelajaran Bahasa Jawa saat ini 

disajikan di sekolah dasar yang hanya diberi alokasi 1-2 jam per minggu. Alokasi 

tersebut sangat kurang karena banyaknya kompetensi pembelajaran membaca dan 

menulis Aksara Jawa yang harus dikuasai oleh para siswa (Ekowati: 2007). 

Faktor yang kini banyak menjadi hambatan siswa dalam memahami 

Aksara Jawa adalah pada metode pembelajaran (Mulyasa: 2007). Pembelajaran 
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aksara jawa mayoritas disampaikan dengan menggunakan metode ceramah 

dan gambar aksara Jawa yang ditempel di dinding, karena terbatasnya penggunaan 

media pembelajaran yang sangat minim. Masih kurangnya media pembelajaran 

bahasa Jawa yang efektif, inovatif, interaktif, dan yang mampu menarik minat 

perhatian siswa dalam mempelajari Aksara Jawa (Ekowati : 2017). Hingga saat ini 

penggunaan media pembelajaran aksara Jawa masih konfensional yaitu 

menggunakan buku atau gambar yang ada di dinding sehingga cenderung 

monoton dan kurang diminati oleh siswa. Hal ini membuat siswa merasa 

bosandan tidak tertarik akan pembelajaran bahasa Jawa.  

Proses pembelajaran Bahasa Jawa pada materi mengenal dan membaca 

aksara Jawa akan semakin efektif dan efisien apabila menggunakan media yang 

memadai. Selain itu siswa juga akan mendapatkan pengalaman yang lebih konkret 

jika menggunakan media. Pemanfaatan media pembelajaran berkaitan dengan 

tahapan berpikir anak dari konkret menuju abstrak karena melalui media 

pembelajaran tersebut, dari yang abstrak dapat dikonkretkan dan dari yang 

kompleks dapat disederhanakan (Sudjana dan Rivai: 2010). 

Penggunaan media mengenal dan membaca aksara Jawa sangat 

dibutuhkan oleh siswa supaya dapat berinteraksi langsung dengan media 

pembelajaran yang mengarah pada hasil belajar yang maksimal. Penggunaan 

media pembelajaran dapat membantu dan menambah motivasi, minat, dan 

ketertarikan belajar siswa sehingga perhatian siswa bias terfokus terhadap materi 

pembelajaran sehingga hasil belajar pada peserta didik dapat lebih meningkat 

(Sanjaya: 2012). Maka dari itu untuk memotivasi siswa supaya kegiatan 

pembelajaran semakin diminati siswa, guru harus menggunakan media yang dapat 
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dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Peneliti mengembangkan dari hasil 

penelitian Amin Nurohmah dan Masturoh Delawati dengan judul “Penelitian 

Puzzle Aksara Jawa Dari Kardus Bekas Sebagai Media Inovatif Pembelajaran 

Bahasa Jawa pada Siswa Kelas IV”, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keterampilan siswa kelas IV dalam membaca Aksara Jawa mengalami 

peningkatan terutama pada perilaku siswa kearah yang lebih baik, akan tetapi ada 

beberapa siswa yang belum bisa bagaimana cara pelafalanya. Peneliti 

mengembangkan media tersebut dengan menggunakan Audio Purawa. 

Media ini diharapkan mampu meningkatkan minat dan kemampuan siswa 

dalam mengenal dan membaca aksara Jawa, sehingga siswa mendapatkan hasil 

yang maksimal. Audio Purawa ini akan membantu siswa untuk lebih mudah 

mengenal huruf aksara jawa dan juga cara membaca. Media Audio Purawa 

dimulai dari pengenalan aksara jawa yang lebih sulit dipahami oleh siswa. Siswa 

disini dibimbing untuk menyusun dan memasangkan huruf aksara Jawa sesuai 

dengan huruf latinya. Penggunaan media Audio Purawa ini dalam penggunaanya 

menggunaan teknik permainan, sehingga siswa akan lebih merasa senang karena 

dapat belajar sambil bermain. Permainan selain sifatnya menghibur, juga bersifat 

menarik perhatian, karena membutuhkan keterampilan tertentu untuk dapat 

memainkannya serta dituntut untuk berkonsentrasi atau berpikir jeli yang bisa 

mengalahkan-mengalahkan otak komputer sehingga dapat bermain dengan lancar 

(Hartono: 2002). 

Berdasarkan observasi pada tanggal 7 – 12 Nopember 2017 di kelas III 

SDN Sukorejo 01 Blitar bahwa ketika pembelajaran Aksara Jawa banyak siswa 

yang berbicara sendiri dan tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan. Media 
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di kelas hanya menggunakan gambar aksara Jawa. Guru hanya menjelaskan 

menggunakan spidol untuk menuliskan aksara Jawa di papan tulis.  Hasil 

wawancara pada hari Selasa, 13 Nopember – 14 November 2017 dari salah satu 

guru kelas III di SDN Sukorejo 1 bahwa pemanfaatan media terutama aksara Jawa 

masih menggunakan modul. Selain itu pembelajaran menggunakan alat bantu 

gambar aksara Jawa yang terdapat di dinding kelas. Selain itu sarana prasarana 

yang mendukung pembelajaran bahasa Jawa di sekolah masih kurang, khususnya 

untuk materi aksara Jawa. 

Kurangnya sarana prasarana tersebut akan berakibat pada proses 

pembelajaran yang kurang efektif. Selain itu permasalahan lain yang muncul yaitu 

siswa kesulitan untuk mempelajari aksara Jawa. Minat siswa untuk mempelajari 

materi aksara Jawa juga masih kurang, hal ini dibuktikan dengan sebagian besar 

siswa mengeluh ketika guru meminta siswa untuk menuliskan aksara Jawa. 

Menumbuhkan minat siswa dalam mempelajari aksara Jawa sangat penting, 

karena aksara Jawa ini merupakan warisan budaya yang tetap harus dijaga dan 

dilestarikan keberadaanya.  

Untuk membantu menumbuhkan kembali minat siswa maka perlu 

diterapkan media Audio Purawa ini dengan metode bermain. Melalui metode 

bermain akan lebih memberikan pemahaman pada anak yang bersifat jangka 

panjang (Dharmamulya: 2008). Teori tersebut merupakan acuan bahwa bermain 

merupakan suatu proses untuk memperoleh pemahaman yang bersifat jangka 

panjang.  

Media pembelajaran Audio Purawa memiliki banyak keunggulan yaitu 

siswa akan lebih mudah untuk memahami, menghafal huruf, dan cara membaca 
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aksara Jawa. Karena media ini bisa dibongkar dan dipasangkan lagi sesuai dengan 

bentuk hurufnya dan juga menimbulkan bunyi ketika sesuai dengan 

penempatanya. Media Audio Purawa dapat meningkatkan daya fikir siswa dalam 

memahami konsep, dan menumbuhkan minat belajar siswa, karena setiap siswa 

dapat saling berkompetisi untuk memasangkan puzzle dengan bermain sehingga 

siswa tidak merasa pembelajaran ini membosankan. Media Audio Purawa dicetak 

dari kayu yang telah disesuaikan dengan bentuk huruf dari aksara Jawa. Media ini 

juga tidak mudah rusak karena bahanya yang dibuat sedemikian rupa sehingga 

memudahkan pengguna media itu untuk bisa digunakan dalam waktu jangka 

panjang. 

Berdasarkan penjelasan di atas pembelajaran akasara Jawa perlu 

menggunakan media yang tepat dan layak untuk diterapkan pada siswa tingat 

Sekolah Dasar, selain itu media Audio Purawa belum pernah diterapkan dalam 

proses pembelajaran aksara Jawa. Maka dari hal itulah peneliti terinspirasi untuk 

mengembangkan media pembelajaran Audio Purawa yang akan diterapkan pada 

kelas  III SDN Sukorejo 1, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah diatas 

rumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimana pengembangan media Audio Purawa di Sekolah Dasar terutama 

pada kelas III? 

2. Bagaimana kevalidan media Audio Purawa pada siswa kelas III Sekolah Dasar 

sehingga layak digunakan? 
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3. Bagaimana keefektifan media Audio Purawa pada siswa kelas III Sekolah 

Dasar? 

4. Bagaimana kemenarikan media Audio Purawa pada siswa kelas III Sekolah 

Dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengembangkan media pembelajaran baru yaitu Audio Purawa yang 

digunakan dalam pembelajaran pada siswa kelas III Sekolah Dasar. 

2. Untuk menciptakan media Audio Purawa yang valid sehingga layak 

digunakan di kelas III Sekolah Dasar. 

3. Untuk menciptakan media audio Purawa yang efektif bagi siswa kelas III 

Sekolah Dasar. 

4. Untuk menciptakan media Audio Purawa  yang menarik bagi siswa kelas III 

Sekolah Dasar. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Didarapkan 

Spesifikasi produk yang akan diharapkan dalam penelitian pengembangan 

media ini adalah sebagai berikut : 

a. Tampilan Produk yang Diharapkan : 

1) Bentuk media Audio Purawa ini yaitu persegi dengan ukuran kurang 

lebih 15x15 cm, jumlahnya sebanyak 20 puzzle, sesuai dengan banyaknya 

huruf aksara jawa. 

2) Ketebalan media Audio Purawakurang lebih 1,5 cm 
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3) Jenis bahan yang digunakan yaitu dari kayu yang telah disesuaikan 

ukuran dan jenisnya. 

4) Bentuk huruf aksara jawa menggunakan alat kir pemotong kayu dengan 

ukuran huruf kurang lebih 6 cm. 

5) Desain media menggunakan cat kayu berbagai warna dan gambar dengan 

kombinasi warna putih supaya lebih menarik. 

6) Desain warna huruf aksara jawa menggunakan warna emas supaya lebih 

mudah dibaca. 

7) Bagian-bagian dalam media Audio Purawa : 

a) Tulisan 20 huruf aksara Jawa nglegena 

b) Nama latin dari aksara Jawa nglegena 

c) Potongan puzzle dari masing-masing aksara Jawa nglegena 

d) Suara yang berisi nama latin aksara Jawa nglegena 

b. Isi atau Konten Produk yang Diharapkan : 

1) Media Audio Purawa digunakan untuk kelas III sebagai pengenalan awal 

materi aksara Jawa nglegena SD. 

2) Materi yang akan digunakan dalam pembuatan produk Audio Purawa 

adalah huruf Aksara Jawa sebanyak 20 huruf. 

3) Media Audio Purawa disusun dengan memperhatikan Kompetensi Dasar 

kelas III SD dalam mata pelajaran Bahasa Jawa, Sastra, dan Budaya Jawa 

yang tercantum sebagai mata pelajaran muatan lokal (mulok) yaitu : 

3.7 mengenal dan memahami semua bentuk aksara Jawa nglegena/ aksara 

      ghanjang 
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E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

Pentingnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Memperbanyak dan menambah pengetahuan serta kemampuan yang dimiiki 

peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya dengan media Audio 

Purawa  yang dapat digunakan dalam pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Membantu siswa dalam menghafal, menulis huruf, dan cara membaca 

Aksara Jawa. 

2) Meningkatkan minat dan keinginan siswa dalam mempelajarai huruf 

aksara jawa. 

3) Menciptakan kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan (PAIKEM). 

4) Menigkatkan hasil belajar dan keterlibatan siswa secara langsung dalam 

proses pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

1) Membantu guru dalam penyampaian materi aksara Jawa. 

2) Meningkatkan kreatifitas guru dalam pemanfaatan media pembelajaran 

yang layak digunakan pada materi aksara Jawa. 

c. Bagi Sekolah 

1) Menambah ragam variasi media pembelajaran Bahasa Jawa yang dapat 

digunakan dalam waktu jangka panjang. 
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d. Bagi Peneliti 

1) Hasil pelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan informasi 

tentang kreatifitas pendidik dalam pemanfaatan media yang ada disekitar, 

khususnya dalam pengembangan media aksara Jawa. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian dan pengembangan merupakan landasan pijak untuk 

menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan 

model serta prosedur pengembagangya ( Pedoman Penulisan Skripsi, 2017:5). 

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas, maka asumsi penelitian dan 

pengembangan yaitu sebagai berikut : 

1. Siswa mampu memahami buku petunjuk penggunaan media Audio Purawa. 

2. Siswa mampu memahami semua aksara Jawa nglegena. 

3. Siswa lebih tertarik jika menggunakan media Audio Purawa. 

4. Siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media 

Audio Purawa. 

5. Pembelajaran menggunakan media Audio Purawa tersebut disesuaikan 

dengan kebutuhan, karakteristik, dan lingkungan tempat tinggal siswa. 

 

Berdasarkan asumsi penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti juga 

memiliki keterbatasan produk yang dihasilkan. Pedoman Penulisan Skripsi 

(2017:5) menyebutkan bahwa keterbatasan penelitian dan pengembangan 

mengungkapkan keterbatasan dari produk yang dihasilkan untuk memecahkan 
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masalah yang dihadapi, khususnya untuk konteks masalah yang lebihluas. 

Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Media Audio Purawa ini terbuat dari kayu yang dirancang sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan produk yang layak digunakan. 

2. Media ini hanya bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa Jawa dengan 

huruf nglegena (tanpa pasangan), karena dalam puzzle hanya dituliskan aksara 

Jawa nglegena. 

3. Audio Purawa ini tersusun sebanyak dengan huruf aksara Jawa, yaitu ada 20 

huruf aksara Jawa. 

4. Audio Purawa ini ada 20 puzzle dimana setiap puzzle nya memiliki desain 

yang berbeda sehingga membuat siswa berfikir untuk mencari pasangan yang 

sesuai. 

 

G. Definisi Operasional  

Definisi operasional bertujuan untuk menegaskan pengertian atau makna 

istilah yang dijelaskan. Berdasarkan definisi dari uraian tersebut maka definisi 

operasional dari penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Audio Purawa merupakan media puzzle dari kayu yang dapat dilepas dan 

dipasang kembali serta menimbulkan suara sesuai cara baca masing – masing 

aksara jawa yang sesuai dengan bentuk huruf aksara Jawa yang dapat 

membantu siswa belajar sambil bermain. 

2. Pembelajaran Bahasa Jawa adalah proses interaksi antara guru bersama siswa 

dengan menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat dan disesuaikan 

dengan materi pembelajaran dalam upaya membantu guru dalam 
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menyampaiakan materi supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai 

dengan kurikulum muatan lokal. 

3. Pengembangan media Audio Purawa adalah proses menciptakan produk baru

yang layak dan bermanfaat dalam proses penyampaian materi Aksara Jawa 

pada kelas III SDN Sukorejo 01Blitar. 


