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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perkembangan suatu 

Negara. Tujuan pendidikan Nasional menurut Undang-undang sistem pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003 adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia 

yang beriman kepada Tuhan YME, berbudi luhur, berkepribadian, berdisiplin keras, 

tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani  dan 

rohani. Pendidikan pada dasarnya tidak dapat terpisahkan dari budaya. Bahasa 

merupakan salah satu contoh budaya yang dimiliki Indonesia, salah satunya Bahasa 

Jawa. Bahasa Jawa masuk sebagai salah satu pembelajaran di sekolah dasar ataupun 

menengah, hal itu dilakukan pemerintah sebagai langkah untuk melestarikan Bahasa 

Jawa.  

Pembelajaran Bahasa Jawa masuk dalam Mulok (Muatan lokal) pada Kurikulum 

K-13. Langkah yang diambil pemerintah untuk melestarikan Budaya Bahasa Jawa 

kepada siswa yaitu dengan mengimplementasian UU No. 20 tahun 2003 mengenai 

sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat (1) yang menyebutkan“ Kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah wajib memuat muatan lokal”. Mata pelajaran bahasa 

daerah sebagai muatan lokal di sekolah, ditentukan oleh kebijakan dari Pemerintah 

dan sekolah itu sendiri (Wibawa, Sutrisna 2008:33). Muatan lokal di Jawa Timur 

terutama di daerah Malang diisi dengan Mata Pelajaran Bahasa Jawa. Aksara Jawa 

merupakan materi pada mata pelajaran Bahasa Jawa. Materi Aksara Jawa cocok 

untuk ditanamkan kepada anak sekolah dasar yang merupakan sasaran pendidikan 
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awal. Aksara Jawa merupakan sesuatu yang asing bagi siswa, karena jarang 

digunakan oleh masyarakat. Siswa sendiri baru dikenalkan huruf Aksara Jawa pada 

kelas 3 SD yang kemudian dimantapkan materinya dikelas 4.  

Hasil observasi yang dilakukan Peneliti pada tanggal 4 Desember 2017 dan 12 

Desember 2017 melakukan observasi di SDN Jati Mulyo 1 Malang dan SDN 1 

Mojorejo Batu. Peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas 4 di SDN Jati 

Mulyo 1 Malang, menurut beliau bahasa jawa masih merupakan bahasa asing untuk 

siswa, terutama mengenai Aksara Jawa. Siswa masih kesulitan untuk belajar Aksara 

Jawa, Aksara Jawa sendiri merupakan bahasa yang asing karena jarang didengar dan 

diketahui oleh siswa. Minat siswa untuk belajar Bahasa Jawa juga sangat kurang, 

apalagi untuk belajar Aksara Jawa. Hasil wawancara di SDN 1 Mojorejo Batu juga 

tidak jauh berbeda dengan SDN Jati mulyo 1 Malang. Peneliti melakukan wawancara 

dengan guru mata pelajaran bahasa jawa kelas 4. Beliau menyampaikan bahwa 

bahasa Jawa merupakan bahasa yang masih asing untuk siswa, meskipun siswa setiap 

hari berbicara menggunakan bahasa Jawa. Bahasa yang digunakan siswa adalah 

bahasa Jawa yang tergolong kasar sedangkan bahasa jawa yang terdapat pada materi  

adalah bahasa jawa yang tergolong halus. Penyampaian materi bahasa jawa masih 

menggunakan bahasa indonesia untuk menerjemahkan materi agar siswa paham 

tentang materi yang disampaikan, begitu juga dengan penyampaian materi aksara 

jawa.  

Penyampaian materi Aksara Jawa di SDN Jati Mulyo 1 Malang dan SDN 1 

Mojorejo Batu masih menggunakan metode ceramah dan terpaku pada buku panduan, 

sehingga minat siswa terhadap pembelajaran bahasa jawa menjadi kurang. Jam 
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pelajaran yang diberikan untuk pembelajaran bahasa jawa kurang maksimal, waktu 

yang diberikan hanya 1x Pertemuan dengan alokasi waktu 2x35 menit selama 1 

minggu. Waktu tersebut dirasa kurang untuk pelajaran Bahasa Jawa, sedangkan 

Aksara Jawa harus setiap hari dipelajari agar siswa dapat menghafal huruf-huruf 

aksara jawa.   

Berdasarkan permasalahan diatas, diperlukan media sebagai penunjang kualitas 

pembelajaran terhadap pelajaran bahasa jawa terutama pada Aksara Jawa. Media 

dibutuhkan untuk mempermudah siswa belajar Aksara Jawa, sehingga siswa dapat 

antusias dalam belajar. Media dibuat secara menarik agar minat dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Bahasa jawa dapat meningkat. Peneliti membuat media 

TAKTIK RAJA (Otak Atik Aksara Jawa) dengan menggunakan media papan dari 

kayu yang telah dipotong dibagian tengah membentuk persegi-persegi, yang mana 

pada bagian atas dan bawah dipasang kawat lalu dipasang kubus agar dapat berputar, 

kemudian setiap sisi dari kubus tersebut diselipkan kartu yang bertuliskan huruf 

aksara jawa. Tugas siswa bersama kelompok adalah menebak kartu huruf aksara jawa 

tersebut dengan cara menuliskan arti dan diletakan dibawah huruf latin aksara jawa 

pada kubus tersebut. Media dikemas dengan permainan aduh cepat waktu agar siswa 

dapat terpacuh untuk belajar dan berkompetisi satu sama lain.  

Penelitian serupa telah dilakukan mengenai pengembangan media untuk 

pembelajaran Aksara Jawa oleh Hapsari (2010) tentang Peningkatan Ketrampilan 

menulis Huruf Jawa Melalui Media Kartu Huruf Pada Siswa Kelas III SDN 01 

Paseban Jumapolo KarangAnyar Tahun Ajaran 2009/2010, dengan hasil penelitian 

nilai siswa  kelas 3  rata-rata siswa 62,33, pada penelitian awal dengan presentase 
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ketuntasan klasikal sebesar 50%, siklus I nilai rata-rata kelas yaitu 79 dengan 

presentase ketuntasan klasikal sebesar 65% dan siklus II nilai rata-rata kelas 

meningkat menjadi 84 dengan presentase ketuntasan klasikal sebesar 85%. Hasil 

penerapan pembelajaran dengan menggunakan media kartu huruf telah layak dan 

dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Aksara Jawa. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Pengembangan Media 

Taktik Raja. Subyek yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu kelas III sedangkan 

subyek yang digunakan oleh peneliti yaitu kelas IV.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian 

pengembangan media pembelajaran dengan judul Pengembangan Media TAKTIK 

RAJA (Otak Atik Aksara Jawa) Pada Kelas 4 SD, dengan tujuan agar siswa dapat 

lebih mudah belajar Aksara Jawa serta membantu siswa untuk mengikuti 

pembelajaran aksara jawa dikelas selanjutnya. Media yang dibuat oleh peneliti 

memiliki beberapa kelebihan diantaranya: Media Taktik Raja tidak hanya 

menggunakan kartu sebagai media namun terdapat papan yang digunakan untuk 

meletakan kartu, papan tersebut terdapat kubus yang dapat berputar.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan dalam penelitian 

pengembangan ini yaitu Bagaimana Pengembangan Media Pembelajaran untuk 

materi Aksara Jawa Dengan Mengembangkan Media Pembelajaran TAKTIK RAJA 

(Otak Atik Aksara Jawa)Pada Bahasa Jawa Kelas 4 SD yang valid dan efektif ? 



	

	

5	

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu Mengembangkan media 

pembelajaran TAKTIK RAJA (OTAK ATIK AKSARA JAWA) pada Bahasa Jawa 

kelas 4 Sekolah Dasar yang valid dan efektif untuk siswa.  

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Pengembangan media TAKTIK RAJA merupakan media yang dibuat untuk 

mempermudah siswa belajar Aksara Jawa, sehingga siswa dapat lebih mudah untuk 

memahami materi dan belajar lebih menyenangkan mengenai materi Aksara Jawa 

pada kelas 4. Adapun spesifikasi khusus produk dari media Taktik Raja terdiri 

sebagai berikut: 

1. Konten (Isi) 

Isi dari media Taktik Raja ini terdapat kartu Aksara Jawa yang dibuat dari 

kertas manila yang dilaminating yang dijadikan sebagai soal pada media 

pembelajaran. Kartu tersebut akan diselipkan pada bagian sisi kubus. Siswa 

bertugas menjawab soal pada sisi kubus tersebut. Media Taktik Raja 

dikembangkan berdasarkan KD yang ada di pembelajaran Bahasa Jawa Kelas 

4 SD.  

Kompetensi Dasar : 

3.6 Mengenal dan memahami sandhangan aksara Jawa. 

4.6 Menulis kalimat dengan huruf latin dan huruf Jawa menggunakan 

sandhangan Aksara Jawa 

Indikator : 

3.6.1 Mengidentifikasi bentuk dan sandhangan Swara, Panyigeg Wanda, 

Wyanjana 
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3.6.2 Menyebutkan macam-macam sandhangan Swara, Panyigeg Wanda, 

Wyanjana 

3.6.3 Memecahkan kata pada Aksara Jawa 

4.6.1 Menulis kata menggunakan sandhangan Aksara Jawa 

4.6.2 Menulis kalimat sederhana dengan menggunakan sandhangan Aksara 

Jawa 

Tujuan : 

1. Melalui kegiatan mendengarkan demonstrasi guru siswa dapat 

mengidentifikasi bentuk dan sandhangan Aksara Jawa 

2. Melalui kegiatan Tanya Jawab, siswa dapat menyebutkan macam-macam 

sandhangan Aksara Jawa. 

3. Melalui kegiatan bermain games TAKTIK RAJA, siswa dapat 

memecahkan kata pada Aksara Jawa. 

4. Melalui kegiatan bermain games TAKTIK RAJA, siswa dapat menulis 

kata menggunakan Sandhangan Aksara Jawa. 

5. Melalui kegiatan berdiskusi siswa dapat menulis kalimat sederhana 

menggunakan Sandhangan Aksara Jawa.  

2. Konstruk (Tampilan) 

Media Taktik Raja didesain dalam bentuk papan persegi yang terbuat dari 

triplek tebal. Papan kemudian diberikan lubang berbentuk persegi dan 

ditengah persegi diletakan kubus. Kubus akan dikaitkan dengan kawat pada 

atas dan bawah sehingga kubus dapat berputar. Kubus juga dibuat dari kayu 

yang kemudian pada sisi kubus di tempelkan mika tebal pada bagian atas dan 

bawah sehingga dapat dimasukan kartu Aksara Jawa. Setelah media jadi akan 

dicat sesuai warna yang diinginkan dan ditempelkan stiker yang menarik. 
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan Media TAKTIK RAJA dibuat sebagai inovasi pembelajaran 

agar siswa dapat lebih mudah untuk memahami materi tentang Aksara Jawa, sehingga 

pembelajaran Aksara Jawa dapat berjalan dengan menyenangkan. Media TAKTIK 

RAJA (Otak Atik Aksara Jawa) penting untuk dikembangkan karena di SDN 

Jatimulyo 1 Malang dan SDN Mojorejo 1 Batu belum pernah menggunakan media 

untuk pembelajaran Bahasa Jawa materi Aksara Jawa Kelas 4 SD. Minat siswa 

terhadap pembelajaran Bahasa Jawa materi Aksara Jawa juga kurang sehingga 

dengan adanya media TAKTIK RAJA siswa lebih bersemangat dan antusias saat 

belajar Aksara Jawa. Media ini juga dapat menjadi salah satu inovasi pembelajaran 

untuk guru agar lebih mudah menyampaikan materi dan tidak hanya terpaku pada 

buku panduan saja. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Penelitian dan pengembangan media TAKTIK RAJA  didasarkan pada asumsi 

sebagai berikut :  

a. Media TAKTIK RAJA  dapat digunakan apabila siswa memahami materi 

tentang Aksara Jawa. 

b. Media TAKTIK RAJA dapat digunakan apabila siswa memahami materi 

tentang Sandhangan Swara, Sandhangan Panyigeg Wanda, Sandhangan 

Wyanjana 

c. Media TAKTIK RAJA dapat digunakan guru sebagai aternatif dan inovasi 

media pembelajaran untuk proses belajar mengajar. 
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d. Media TAKTIK RAJA dapat digunakan apabila guru dan siswa memahami 

cara penggunaan media. 

2. Penelitian dan pengembangan media TAKTIK RAJA  memiliki keterbatasan 

sebagai berikut :  

a. Media Taktik Raja dibuat untuk disesuaikan dengan materi Aksara Jawa 

b. Subyek Penelitian ini dibatasi hanya untuk kelas IV SDN Jatimulyo 1 

Malang dan SDN 01 Mojorejo Batu. 

c. Pengembangan Media Taktik Raja ini melakukan penelitian 

pengembangan.  

 

3. Definisi Operasional 

Istilah yang perlu dijelaskan dalam pengembangan media TAKTIK RAJA 

pada pembelajaran Bahasa Jawa materi Aksara Jawa adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian dan pengembangan adalah penelitian mengembangkan media yang 

ada dengan memberikan inovasi dan perubahan yang disesuaikan dengan 

materi pelajaran yang akan dilakukan. Produk yang dihasilkan pada penelitian 

ini berupa media visual yang di dalamnya terdapat materi Aksara Jawa. 

2. Media Pembelajaran adalah alat yang berfungsi untuk memperjelas informasi 

yang disampaikan sehingga tujuan pembelajaran dapat disampaikan dengan 

baik. Media merupakan alat bantu belajar mengajar. (Daryanto, 1993:1) 

3. Aksara Jawa adalah Pembelajaran yang terdapat pada Bahasa Jawa yang 

terdiri dari 20 kata yang dimulai dari Ha sampai Nga.  

4. Media TAKTIK RAJA adalah media pembelajaran yang berbentuk papan 
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yang bagian tengah terdapat lubang berebntuk persegi kemudian dipasang 

kubus yang dapat diputar dan disisipkan materi Aksara Jawa. 

	


