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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

A. Pembelajaran Bahasa Jawa  

a.  Pembelajaran Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa merupakan salah satu ciri kekayaan budaya bagi masyarakat 

Jawa, sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa menggunakan 

Bahasa Jawa untuk berkomunikasi. Menurut Putut Setiadi (2008:62) Daerah-

daerah yang menggunakan bahasa Jawa berada di Provinsi Jawa Tengah, DIY, 

dan Jawa Timur. Menurut beliau cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan 

budaya jawa terutama bahasa jawa yaitu melalui pendidikan, dengan cara 

memasukan bahasa jawa kedalam mata pelajaran di sekolah, yang beracuan 

pada kurikulum yang berhubungan dengan struktur budaya masyarakat Jawa. 

Sesuai dengan ilustrasi Mbete (2003:14-15) bahwa apabila komunikasi antara 

orangtua dan anak-anak dalam bahasa lokal semakin jarang apalagi tidak 

pernah, itu merupakan pertanda serius kematian bahasa. Bahasa Jawa dapat 

digunakan untuk membentuk karakter bangsa melalui sikap dan perilaku yang 

berasal dari budaya dan adat istiadat Jawa. Hal itu merupakan salah satu hasil 

proses belajar mengajar bahasa dan sastra jawa di sekolah (Prihatin, 2006:7).    

Pembelajaran Bahasa Jawa pada dasarnya dapat digunakan sebagai dasar 

untuk membentuk watak, sikap, dan pekerti siswa melalui bahasa (unggah-

ungguh) yang berlaku di masyarakat Jawa. Penerapan pembelajaran Bahasa 

Jawa di sekolah diharapkan siswa lebih mengenal dirinya, lingkungan dan dapat  
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menerapkan sikap tata krama sesuai budaya yang berlaku di masyarakat Jawa. 

Namun kenyataannya pembelajaran bahasa Jawa jauh dari apa yang diharapkan, 

menurut Sudjarwadi (2006:10) menyatakan bahwa siswa belum/tidak 

mempraktekan bahasa jawa di sekolah, keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan 

pembelajaran bahasa jawa harus diimbangi dengan komunikasi menggunakan 

bahasa jawa. Mata Pelajaran muatan lokal yang berkaitan dengan bahasa, sastra, 

dan budaya jawa dimaksudkan agar siswa dapat berkomunikasi dengan baik dan 

benar dengan menggunakan bahasa jawa secara lisan ataupun tulis. Hal itu 

dilakukan untuk mengapresiasi hasil karya sastra dan budaya jawa (Tim 

Kurikulum Mulok DIY, 2010:1).  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Bahasa Jawa merupakan hal yang penting untuk diterapkan kepada siswa 

terutama bagi siswa sekolah dasar. Karena pembelajaran Bahasa Jawa dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menumbuhkan karakter, sikap, dan 

tata krama yang baik bagi siswa. Pembelajaran bahasa jawa di sekolah juga 

menjadi upaya untuk melestarikan budaya jawa agar generasi-generasi muda 

tidak melupakan bahkan tidak mengenal budaya Jawa.  

b. Ruang Lingkup Pembelajaran Bahasa Jawa 

Pemerintah memasukan pembelajaran Bahasa Jawa dalam rangka 

mengimplementasikan pembelajaran Bahasa Jawa. Pembelajaran Bahasa Jawa 

dimasukan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan”Kurikulum pendidikan dasar dan 
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menengah wajib memuat muatan lokal”. Pada Pasal 38 ayat (2) juga 

menyebutkan bahwa”Kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

dikembangkan sesuai dengan relevasinya oleh setiap kelompok atau satuan 

pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervise 

dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk 

pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Hal itu sesuai 

dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 Tentang”Mata 

Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah”. 

Berdasarkan Peraturan UU yang mengatur tentang muatan lokal dapat 

disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah diserahkan 

kepada satuan pendidikan di kota/kabupaten, dalam hal ini di kota malang 

muatan lokal diisi dengan pelajaran Bahasa Jawa. 

c. Tujuan dan Fungsi Bahasa Jawa 

Salah satu budaya yang harus dilestarikan oleh masyarakat agar tidak 

tergeser oleh bahasa asing adalah Bahasa Jawa. Setiyadi (Mulyasa,2008:61) 

mengutip pernyatan dari Gubernur DIY bahwa”Semua jenjang pendidikan 

wajib memberlakukan kurikulum Bahasa Jawa agar generasi muda tidak 

kehilangan bahkan tidak mengenal bahasa dan kebudayaan Jawa” Sementara itu 

Mulyani (Mulyasa,2008: 233) memaparkan fungsi lain dari pembelajaran 

Bahasa Jawa adalah sebagai berikut: a. Sebagai sarana untuk membina rasa 

bangga terhadap Bahasa Jawa; b. Sebagai sarana untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang Budaya Jawa; c. Sebagai sarana untuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan agar ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat 
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berkembang; d. Penggunaan Bahasa Jawa yang baik dan benar sangat penting 

sebagai sarana penyebar luasan untuk segala urusan yang berkaitan dengan 

berbagai masalah; e. Sebagai sarana pemahaman Budaya Jawa lewat Kesustraan 

Jawa. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi 

Bahasa Jawa dalam pendidikan yaitu untuk mengenalkan pengetahuan tentang 

budaya jawa sehingga generasi muda tidak melupakan dan paham tentang 

kebudayaan Jawa. Pemakaian Bahasa Jawa yang baik dalam kehidupan sehari-

hari diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah dari segala 

aspek dan generasi muda dapat memahami, mengimplementasi dan 

melestarikan budaya jawa melalui kesustraan jawa. 

B. Materi 

a) Pemetaan Kd dan Indikator 

PEMETAAN KD DAN INDIKATOR BAHASA JAWA KELAS 4  

Tabel 2.1 Pemetaan Kd dan Indikator 
 KOMPETENSI DASAR  INDIKATOR 
3.6 Mengenal dan memahami 

sandhangan Aksara Jawa. 
3.6.1 Mengidentifikasi bentuk dan 

sandhangan Aksara Jawa 
3.6.2 Menyebutkan macam – macam 

sandhangan Aksara Jawa 
3.6.3 Memecahkan kata pada Aksara Jawa 

4.6 Menulis kalimat dengan huruf 
Latin dan huruf Jawa 
menggunakan Sandhangan 
Aksara Jawa 

4.6.1 Menulis kata menggunakan sandhangan 
aksara jawa 

4.6.2 Menulis kalimat sederhana dengan 
menggunakan sandhangan askara jawa 
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Peneliti melakukan penelitian pada Materi Aksara Jawa di kelas 4 dengan 

menggunakan Kompetensi Dasar “3.6 Mengenal dan memahami Sandhangan 

Aksara Jawa”, dan Kompetensi Dasar “ 4.6 Menulis kalimat dengan huruf latin 

dan huruf Jawa menggunakan Sandhangan Aksara Jawa. 

b) Aksara Jawa 

a. Aksara Jawa 

Aksara Jawa merupakan perkembangan dari Aksara Kawi, yang 

merupakan salah satu turunan dari Aksara Brahmi yang berkembang di pulau 

Jawa (Djati Prihantono, 2011:11). Aksara Jawa terdiri dari 20 huruf dari Ha 

sampai Nga. Aksara tersebut dapat dilihat pada table sebagai berikut: 

2.1 Gambar Aksara Jawa atau Carakan 
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c) Sandhangan Aksara Jawa 

Menurut Suryadipura dalam Tiarasari (2013) Sandhangan dalam Aksara 

Jawa artinya tambahan sebagai pelengkap. Sandhangan dalam Aksara Jawa 

(Aksara Carakan) dibagi menjadi 3 yaitu: 

a) Sandhangan Swara 

Sandhangan Swara atau Sandhangan bunyi vokal yang digunakan untuk 

merubah fonem dasar”a” dari huruf aksara jawa menjadi bunyi vocal yang lain. 

Sandhangan Swara ada 5 yaitu : 

a. Wulu ( i i) 

Sandhangan Wulu berbentuk bulatan kecil, cara menulisnya diletakan diatas 

huruf Aksara Jawa. Sandhangan Wulu digunkan untuk mengubah huruf 

Aksara Jawa yang berbunyi “a” menjadi vocal “i”. 

Tabel 2.2 Sandhangan Wulu 
Nama Bentuk Bunyi Contoh Arti 

Wulu 
      i i  i biibikik Bibi kiki 

 

b. Suku (    u  ) 

Sandhangan Suku berbentuk seperti huruf u, cara menulisnya diletakan 

dibawah huruf Aksara Jawa. Sandhangan Suku digunakan untuk mengubah 

huruf Aksara Jawa yang berbunyi “a” menjadi vokal “u”. 
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Tabel 2.3 Sandhangan Suku 
Nama Bentuk Bunyi Contoh Arti 

Suku     u  U tuku fuku 

 
Tuku Duku 

 

c. Taling ([) 

Sandhangan Taling ditulis didepan huruf Aksara Jawa. Sandhangan Taling 

digunakan untuk mengubah huruf Aksara Jawa yang berbunyi “a” menjadi 

vokal “e”. 

Tabel 2.4 Sandhangan Taling 
Nama Bentuk Bunyi Contoh Arti 

Taling    [  E [l[l 

 
Lele 

 

d. Taling tarung ([......o) 

Sandhangan ini berfungsi untuk mengubah huruf Aksara Jawa yang 

berbunyi “a” menjadi “o” . Taling () ditulis didepan huruf Aksara Jawa 

sedangkan tarung () ditulis dibelakang huruf Aksara Jawa. Keduanya 

merupakan huruf vokal pengganti “a” menjadi “o”. 

Tabel 2.5 Sandhangan Taling tarung 
Nama Bentuk Bunyi Contoh Arti 

Taling Tarung [......o  O [so[to 

 
Soto 

 

 

 

 



	

	

17	

e. Pepet (ee) 

Sandhangan Pepet bentuknya seperti Wulu tetapi lebih besar.  Cara menulis 

nya diletakan di atas huruf Aksara Jawa. Sandhangan pepet digunakan untuk 

mengubah huruf Aksara Jawa yang berbunyi “a” menjadi “ê”.  

Tabel 2.6 Sandhangan pepet 
Nama Bentuk Bunyi Contoh Arti 

Pêpêt    e Ê  sege/ 

 

Sêgêr 

 

b) Sandhangan Panyigeg Wanda 

Sandhangan Panyigeg wanda adalah sandhangan yang digunakan sebagai 

pengganti konsonan atau sebagai pengganti huruf mati, sandhangan Panyigeg 

Wanda ada 4 yaitu : 

a. Layar (    /   ) 

Sandhangan layar digunakan sebagai pengganti pasangan (Ra) atau 

konsonan (r) pada akhir dari suatu kata. Cara menulis sandhangan layar 

diletakan diatas huruf aksara jawa bagian belakang kata. 

Contoh: 

Tabel 2.7 Sandhangan Layar 

Nama Bentuk Bunyi Contoh Arti 

Layar        /      Paten r buy/ 

 

Buyar 
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b. Wignyan ( h ) 

Sandhangan wignyan digunakan sebagai pengganti pasangan (Ha) atau 

konsonan (h) pada akhir suatu kata. Cara menulis sandhangan wignyan 

diletakan di bagian paling belakang kata. 

Contoh: 

Tabel 2.8 Sandhangan Wignyan 
Nama Bentuk Bunyi Contoh Arti 

Wignyan      h   Paten h swh 

 

Sawah 

 

c. Cecak (    =    ) 

Sandhangan cecak digunakan sebagai pengganti pasangan (nga) atau 

konsonan (ng) pada akhir suatu kata. Cara menulis sandhangan cecak 

diletakan diatas huruf aksara jawa bagian belakang kata. 

Contoh: 

Tabel 2.9 Sandhangan Cecak 
Nama Bentuk Bunyi Contoh Arti 

Cecak     = Ng pete= 

 

Peteng 

 

d. Paten/Pangkon (   \  ) 

Sandhangan paten/pangkon digunakan sebagai pengganti pasangan selain r, 

h, dan ng pada akhir suatu kata. Cara menulis sandhangan cecak diletakan di 

bagian paling belakang suatu kata. 
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Contoh: 

Tabel 2.10 Sandhangan Paten/Pangkon 
Nama Bentuk Bunyi Contoh Arti 

Paten/Pangkon    \ Paten selain r, h, 

dan ng 

tmn\ 

 

Taman 

 

c) Sandhangan Wyanjana 

Sandhangan Wyanjana adalah sandhangan yang melekat pada konsonan. 

Sandhangan ini diletakan ditengah suku kata dan digunakan untuk merubah 

bunyi suku kata Aksara Jawa. Sandhangan Wyanjana ada 3 yaitu : 

a. Cakra (     ] ) 

Sandhangan Cakra digunakan untuk memberikan perubahan suku kata (ra) 

pada salah satu kata yang terdapat di Aksara Jawa. Aksara Jawa yang sudah 

ditambahkan cakra dapat ditambahkan sandhangan swara. Cara penulisan 

cakra ditulis pada bagian bawah suku kata Aksara Jawa. 

Contoh : 

Tabel 2.11 Tabel Sandhangan Cakra 
Nama Bentuk Bunyi Contoh Arti 

Cakra    ] (ra) cnf] 
 

Candra 

 

b. Keret (    ~  ) 

Sandhangan keret digunakan untuk mermberikan perubahan suku kata (re) 

pada salah satu kata yang terdapat di Aksara Jawa. Aksara Jawa yang sudah 

ditambahkan keret dapat ditambahkan sandhangan swara. Cara penulisan 

keret ditulis pada bagian bawah suku kata aksara jawa. 
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Contoh : 

Tabel 2.12 Tabel Sandhangan Keret 
Nama Bentuk Bunyi Contoh Arti 

Keret    ~   (re)   t~teg\ 

 

Treteg 

 

c. Pengkal (- ) 

Sandhangan Pengkal digunakan untuk memberikan perubahan suku kata 

(ya) pada salah satu kata yang terdapat di Aksara Jawa. Aksara Jawa yang 

sudah ditambahkan pengkal dapat ditambahkan sandhangan swara. Cara 

penulisan pengkal ditulis pada bagian belakang suku kata Aksara Jawa.  

Contoh : 

Tabel 2.13 Sandhangan Pengkal 
Nama Bentuk Bunyi Contoh Arti 

Pengkal     - (ya) k-ai 

 

Kyai 

 

C. Media Pembelajaran 

a) Definisi Media Pembelajaran 

Menurut Sadiman (2002:6) Kata media diambil dari kata medium yang  

merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 

Pengembangan Media Pembelajaran adalah Pengaplikasian ilmu pengetahuan 

yang telah terbukti kebenarannya sehingga dapat meningkatkan fungsi, manfaat 

dan aplikasi ilmu pengetahuan yang sudah ada dan dapat menciptakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi baru. Media Pembelajaran adalah segala sesuatu 
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yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan dari guru kepada siswa yang 

bertujuan agar siswa dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat 

sehingga proses belajar terjadi secara efektif (Sukiman, 2012: 29). Menurut 

Miarso (2009: 458) media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang bertujuan untuk merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk mendorong terjadinya 

proses belajar mengajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali. Berdasarkan 

pendapat diatas media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan 

oleh guru untuk menyampaikan pesan atau materi kepada siswa agar siswa 

dapat memahami materi, pesan atau pun informasi dari guru sehingga siswa 

tertarik dan minat untuk belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Menurut Gagne (Arief S. Sadiman dkk, 2009:6) menyatakan bahwa media 

adalah segala komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa 

untuk belajar. Pendapat lain dari Briggs sejalan dengan Gagne bahwa media 

adalah berbagai alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa 

untuk belajar.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah salah satu kunci keberhasilan dari kegiatan belajar 

mengajar dikelas. Media Pembelajaran merupakan pengaplikasian ilmu 

pengetahuan yang sudah terbukti kebenarannya sehingga dapat meningkatkan 

dan menciptakan teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru. Media 

pembelajaran adalah salah satu cara yang dapat digunakan oleh guru untuk 

membuat proses belajar mengajar menjadi efektif, karena media pembelajaran 



	

	

22	

merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan, 

informasi atau materi kepada siswa agar dapat merangsang minat siswa untuk 

belajar dan media pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan belajar siswa agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai 

yang diinginkan. 

a. Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Azhar Arsyad (2011:15). Media pembelajaran membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis bagi siswa, yaitu meningkatkan minat dan 

motivasi belajar siswa. Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

memiliki beberapa fungsi diantaranya : a) Media digunakan sebagai alat untuk 

memperjelas materi atau informasi yang disampaikan oleh guru. b) Media dapat 

membangkitkan motivasi anak karena dengan media dapat meningjatkan 

perhatian anak terhadap materi yang disampaikan. c) Media dijadikan sebagai 

alat untuk mengatasi keterbatasan indera, waktu dan ruang. d) Media dapat 

menjadi pengalaman terhadap peristiwa yang ada dilingkungan masing-masing 

siswa (Azhar, 2011:26). 

Secara umum media pembelajaran memiliki 3 fungsi yaitu : 

1. Fungsi Media Pembelajaran sebagai Sumber Belajar 

Menurut Mudhoffir dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip 

Pengelolaan Pusat Sumber Belajar (1992:1-2) menyebutkan komponen 

instruksional yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa yang terdiri dari 

pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Edgar Dale (Ahmad Rohani, 

1997:102) juga menyatakan bahwa sumber belajar itu mencangkup pengalaman 
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hidup yang lebih luas yang dapat dijadikan sebagai pengalaman belajar dengan 

maksud merubah tingkah laku manusia kearah yang lebih baik sesuai tujuan 

yang diinginkan. 

2. Fungsi Semantik 

Media pembelajaran dapat digunakan sebagai alat untuk menambah 

perbendaharaan kata (symbol verbal) sehingga makna dan arti dari kata dapat 

dipahami oleh siswa (tidak verbalistik). Simbol adalah sesuatu yang 

menggambarkan atau mewakili sesuatu yang lainnya. Contohnya seperti ketika 

guru memberikan contoh bahwa keberanian itu dilambangkan oleh harimau, 

seperti yang digunakan oleh masyarakat sebagai lambang kota bandung, 

padahal harimau dikenal sebagai binatang yang buas. Sehingga symbol dapat 

digunakan sebagai alat untuk menjelaskan makna dari suatu kata. 

3. Fungsi Manipulatif  

Berdasarkan ciri-ciri (karakteristik) umum, media pembelajaran memiliki 

dua kemampuan untuk mengatasi batas-batas waktu, ruang dan mengatasi 

keterbatasan inderawi. 1. Kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi 

batas-batas ruang dan waktu, yaitu: a) Kemampuan menghadirkan objek atau 

sesuatu yang susah untuk dijangkau. b)  Kemampuan media untuk menjadikan 

suatu peristiwa yang memakan waktu yang lama untuk dilakukan. c) Media 

memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu objek atau peristiwa yang 

sudah pernah terjadi. 2. Kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi 

keterbatasan inderawi, yaitu sebagai berikut : a) Menolong siswa mengamati 

benda yang sulit dilihat, misalnya benda terlalu kecil. b) Membantu siswa 
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mengamati objek yang bergerak sangat cepat ataupun lambat. c) Mempermudah 

siswa memahami kejelasan suatu objek yang memiliki suara yang kurang jelas 

sehingga objek suara dapat jelas. d) Mempermudah siswa memahami objek 

yang sangat rumit. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi media 

pembelajaran adalah untuk membantu dalam memahami dan memperjelas 

materi yang disampaikan melalui gambar, video atau film sehingga siswa lebih 

jelas memahami materi.   

b. Manfaat media pembelajaran 

Kemp dan Dayton dalam sigit Praseyto (2007:7)  menyatakan bahwa 

manfaat media pembelajaran sebagai berikut : a) Materi yang disampaikan 

disamakan. b) Proses pembelajaran jadi lebih jelas dan menarik. c) 

Pembelajaran menjadi lebih interaktif. d) Pembelajaran jadi lebih efektif. e) 

Hasil belajar siswa menjadi maksimal. Sedangkan menurut Edgar Dale dalam 

Sigit Prasetyo (2007:6) manfaat media adalah : a) Memperjelas informasi agar 

tidak terlalu verbalistis. b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya 

indera. c) Melatih anak untuk belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya. d) Memberikan rangsangan yang 

sama dan pengalaman serta persepsi yang sama. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari 

media pembelajaran yaitu untuk memperjelas informasi atau pesan yang 

disampaikan kepada siswa dan membantu anak untuk memperoleh hasil belajar 
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yang maksimal sesuai bakat dan kemampuan anak dengan cara memberikan 

rangsangan dan pengalaman belajar yang sama. 

c. Jenis –jenis media Pembelajaran 

Media Pembelajaran memiliki jenis yang bermacam-macam mulai dari 

yang sederhana hingga yang rumit. Ada yang murah sampai ada yang mahal. 

Termasuk juga ada yang berasal dari lingkungan dan ada juga yang harus 

dibuat(dirancang). Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan indera yang 

digunakan diantaranya media audio, media visual dan audio visual (Rohani, 

2014:18). Arsyad (2011:79-101) menyatakan pengelompokan jenis media 

pembelajaran adalah sebagai berikut : a) Media Berbasis Manusia digunakan 

untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan pesan atau informasi. b) Media 

berbasis cetakan biasanya berebentuk buku, majalah, atau jurnal. c) Media 

berbasis visual biasanya media yang dapat dilihat oleh mata dan dapat 

digunakan untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar. d) Media berbasis 

Audio-Visual adalah media visual yang digabungkan dengan media audio. 

Contoh media yang berbasis audio-visual yaitu video, film slide bersama tape 

dan televisi. e) Media berbasis computer digunakan untuk menyajikan informasi 

dan tahapan pembelajaran yang diprogamkan kedalam sistem, sistem tersebut 

bernama Compuer Assisted Instruction(CAI). 

Menurut Sudjana (2010:4) menyatakan Terdapat empat jenis yang 

membedakan media pembelajaran yaitu: a) media grafis 2 dimensi. b) media 3 

dimensi. c) media proyeksi. d) media lingkungan yang digunakan sebagai media 

pembelajaran. Peneliti menggunakan media tiga dimensi dalam 
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menggembangkan media. Menurut (Sudjana, 2011:101) media tiga dimensi 

adalah alat peraga yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, oleh karena itu 

media tiga dimensi dapat diamati dari berbagai sudut mana saja dan memiliki 

dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Media tiga dimensi biasanya disajikan dalam 

bentuk media visual.  

Sadiman (2008:28) mengemukakan beberapa jenis media pembelajaran 

diantaranya: 1) Media Grafis yang termasuk media visual yang disalurkan lewat 

indera penglihatan. Beberapa jenis media grafis yang sering digunakan yaitu 

gambar, sketsa, chart, poster, peta, globe dll. 2) Media Audio disalurkan melalui 

indera pendengaran, pesan disampaikan lewat suara baik secara verbal maupun 

non-verbal. Beberapa jenis media audio adalah radio, laboratium bahasa, alat 

perekam iota magnetic. 3) Media proyeksi diam, yaitu kurang lebih sama 

dengan media grafis yang menyajikan rancangan-rancangan visual. Rudi Bretz 

(Sadiman, 2009:20) media pembelajaran memiliki ciri utama yaitu suara, visual, 

dan gerak. Visual dibagi menjadi tiga unsur yaitu gambar, symbol dan garis. 

Unsur tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat dilihat oleh mata. 

Berdasarkan pernyataan diatas Yudhi Munadi (2013:54) menyatakan indera 

yang paling banyak digunakan dalam memperoleh pengetahuan adalah indera 

pendengaran dan indera penglihatan.  

Media pembelajaran dikembangkan dengan berbagai kemasan, salah 

satunya dalam bentuk permainan. Hal itu dimaksudkan agar anak tertarik dan 

semangat dalam belajar. Beberapa contoh permainan sederhana yang digunakan 

sebagai sarana belajar anak yaitu: Scrabble, puzzle, menara pelangi, kartu 
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domino, maze, tebak kata, ular tangga dan lain-lain. Berbagai permainan 

tersebut dapat digunakan sebagai bahan ajar, karena anak lebih senang belajar 

dengan bermain. Menurut Sadiman (1993:75) menyatakan bahwa permainan 

(games) adalah kompetisi antara pemain satu dengan yang lain dengan 

menggunakan aturan-aturan yang telah dibuat untuk mencapai satu tujuan pula. 

Jadi permainan adalah bermain dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah 

dibuat yang dapat dilakukan secara individu atau kelompok untuk mencapai 

tujuan yaitu mencari pemenang dalam permainan tersebut. Pembelajaran dengan 

menggunakan permainan memiliki banyak keuntungan diantaranya yaitu: a) 

Pelajaran yang didapatkan oleh siswa akan mudah ditangkap dan sulit dilupakan 

karena siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan berupa akal saja, tetapi 

benar-benar dilakukan secara nyata. b) Pelajaran yang disampaikan dapat 

diterima dengan menyenangkan, sehingga anak tidak jenuh saat belajar karena 

sifat dasar permainan yaitu menghibur dan menggembirakan. c) Belajar dan 

bermain dapat meningkatkan minat siswa saat belajar karena permainan 

merupakan sesuatu yang disukai anak-anak. 

Menurut Sadiman (2009:78) suatu permainan memiliki karakteristik yang 

dapat dilihat dari desain, bentuk, cara bermain dan segi warna. Permainan juga 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu: a) Permainan 

merupakan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan terutama bagi anak-

anak. b) Permainan dapat membuat anak menjadi aktif untuk belajar. c) 

Permainan dapat memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Selain 

kelebihan permainan juga memiliki kekurangan yaitu (Sadiman, 2009:81) : a) 
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Siswa terkadang susah dalam pelaksanaan karena tidak mengetahui aturan saat 

bermain. b) Dalam menerapkan situasi sosial permainan cenderung terlalu 

menyepelehkan konteks sosial sehingga siswa justru mendapatkan konsep yang 

salah. c) Permainan biasanya hanya dilakukan oleh beberapa siswa sehingga 

permainan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Jadi pada dasarnya semua 

permainan memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga sebaga guru agar 

permainan yang diterapkan dalam pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan 

rencana, maka guru harus mendampingi siswa saat melakukan permainan.  

Permainan memiliki berbagai macam aturan (Tedjasaputra, 2003:10) 

yaitu: 

a. Permainan Individual 

Permainan ini dilakukan oleh individu siswa sendiri tanpa menghiraukan 

apa yang dilakukan oleh siswa lain. Individu siswa melakukan permainan 

dengan kemampuannya sendiri. 

b. Permainan Beregu 

Permainan beregu ini dilakukan oleh beberapa siswa dan memiliki aturan-

aturan sebelum permainan dimulai. Aturan yang dibuat harus dimengerti 

oleh semua anggota team sehingga permainan dapat berjalan dengan baik.  

c. Permainan Kooperatif 

Permainan kooperatif dilakukan dengan kerjasama atau pembagian tugas 

antara siswa yang terlibat dalam permainan. Pembagian tugas ini dilakukan 

untuk menyelesaikan tugas dalam permainan dan dilakukan secara bersam-

sama dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Permainan kooperatif ini 
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dapat mengembangkan jiwa sosial bagi siswa karena satu sama lain bekerja 

sama untuk menyelesaikan masalah(soal). 

d. Permainan Sosial 

Permainan sosial dilakukan bersama siswa yang lain dengan melakukan 

peran yang sudah disepakati dengan siswa yang lain. 

e. Permainan dengan aturan tertentu 

Permianan ini dlakukan dengan menggunakan aturan-aturan yang telah 

disepakati sehingga diharapkan siswa dapat bermaian dengan sportif. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti mengembangkan media 

pembelajaran visual yang berbentuk tiga dimensi yang dikemas dalam 

permainan puzzle dan tebak kata yaitu TAKTIK RAJA yang dilakukan 

secara berkelompok. Hal itu sesuai dengan landasan yang menyatakan 

bahwa dalam memperoleh pengetahuan siswa lebih banyak menggunakan 

penglihatan dan pendengaran selain itu siswa dengan usia sekolah dasar 

lebih menyukai belajar dengan bermain. Belajar dengan bermain dapat 

meningkatkan minat dan semangat siswa saat belajar, sehingga diharapkan 

siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai tujuan yang 

diharapkan.  

d. Pemilihan Media Pembelajaran 

Secara umum pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan kriteria 

agar media dapat berfungsi sesuai tujuan yang diharapkan, berikut kriteria 

pemilihan media pembelajaran: 1) Harus berdasarkan tujuan pembelajaran 
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yang ingin dicapai. 2) Memahami karakteristik media pembelajaran. 3) Media 

pembelajaran harus jelas dan disesuaikan dengan kondisi Siswa dan Sekolah.  

Pemilihan media pembelajaran memiliki kriteria yang menyeluruh dan 

umum. Menurut Wina Sanjaya (2006:173), media yang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran adalah media yang berpedoman pada beberapa 

prinsip diantaranya: 1. Media yang digunakan harus sesuai dan diarahkan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 2. Media yang 

digunakan harus sesuai dengan kompleksitas materi pembelajaran.  3.Media 

pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan 

kondisi siswa.  

Berdasarkan Pernyataan diatas Pemilihan media pembelajaran harus 

sesuai dengan pedoman pemilihan media pembelajaran yaitu sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan dan media pembelajaran harus disesuaikan 

dengan karakteristik siswa sehingga media pembelajaran dapat diterapkan 

dengan baik. 

e. Penggunaan Media Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran yang optimal akan menghasilkan hasil 

belajar yang optimal juga. Menurut Brown & Harcleoroad 1983 (dalam 

Haryono.2014:68-69), penggunaan media pembelajaran harus berdasarkan 

beberapa hal berikut: a) Media Pembelajaran harus layak dan baik saat 

digunakan untuk proses belajar mengajar. b) Media harus disesuaikan dengan 

isi dan tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan. c) Media 

Pembelajaran harus mempertimbangkan kesesuaian antara pengguna dengan 
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cara yang dipilih. d) Media harus dimanfaatkan secara baik agar berdampak 

baik pula. e) Pengalaman, minat, dan kemampuan individu serta gaya belajar 

mempengaruhu hasil dari penggunaan media. f) Pengalaman dan sumber-

sumber belajar berkaitan dengan hal yang konkret atau abstrak. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media harus disesuaikan dengan materi dan tujuan yang diharapkan. Selain itu 

penggunaan media juga harus disesuaikan dengan lingkungan, agar minat dan 

kemampuan siswa dapat berkembang dengan baik sehingga mendapatkan 

hasil belajar yang optimal. 

f. Media Otak Atik Aksara Jawa 

a. Definisi Media Taktik Raja 

Media Taktik Raja adalah kepanjangan dari Media Otak Atik Aksara 

Jawa, media taktik raja termasuk ke dalam jenis media visual berbasis cetak 

yang interaktif. Media taktik raja ini merupakan media yang terbuat dari kayu 

yang berbentuk persegi. Media ini dibuat seperti papan yang mana bagian 

tengah dari papan tersebut akan dipotong dan dibentuk seperti persegi-persegi. 

Kemudian di tengah persegi yang sudah dipotong tadi akan diletakkan kubus 

yang dikaitkan dengan kawat pada bagian atas dan bawah, dan kawat tersebut 

dikaitkan pada papan sehingga kubus tersebut dapat berputar.   Inovasi media 

pembelajaran ini dibuat oleh peneliti untuk pembelajaran Bahasa Jawa materi 

Aksara Jawa, sehingga siswa lebih muda memamahami Aksara Jawa.  
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b. Keunggulan Media Taktik Raja 

Media yang dibuat oleh peneliti Taktik Raja(Otak Atik Aksara Jawa) 

memiliki beberapa keunggulan yaitu: Media ini membuat anak tertarik untuk 

belajar karena media ini dikemas dalam bentuk dan warna-warna yang 

mencolok, sehingga anak dapat tertarik untuk belajar. Media ini mudah untuk 

dibuat dan tahan lama karena terbuat dari kayu. Media ini dapat 

mengoptimalkan respon anak dalam belajar Aksara Jawa karena dikemas 

dengan permainan aduh cepat. Media ini tidak hanya dapat digunakan untuk 

pembelajaran Aksara Jawa saja namun pada Pembelajaran yang lain pun bisa 

dengan cara menggunakan kartu sesuai materi dan dimasukan kedalam sisi 

sisi kubus. 

c. Langkah Pembuatan Media Taktik Raja 

Pembuatan Media Taktik Raja (Otak Atik Aksara Jawa) terdapat 

beberapa langkah yaitu yang pertama membuat papan dan kartu aksara jawa: 

A. Langkah-langkah membuat papan yaitu : 

1. Siapkan bahan yang akan dibuat untuk membuat papan yaitu triplek 

tebal, gergaji, paku, lem, kawat, cat sesuai warna yang akan 

digunakan, mika, paku. 

2. Buatlah kubus-kubus kecil sesuai jumlah kelompok dengan 

menggunakan kayu triplek. 

3. Kubus yang sudah dibuat pada sisi nya ditempel plastik mika agar 

dapat dimasukan kartu aksara jawa. 
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4. Setelah ditempel plastik, kubus dikaitkan dengan kawat pada sisi atas 

dan bawah nya agar dapat dikaitkan di papan. 

5. Membuat lubang pada papan triplek yang tebal dengan gergaji 

membentuk persegi-persegi sesuai ukuran. 

6. setelah papan diberikan lubang membentuk persegi kemudian letakan 

kubus di tengah papan yang sudah diberikan lubang tadi. 

7. Kemudian kubus yang sudah dikaitkan dengan kawat di kaitkan lagi 

dengan papan agar dapat berputar setiap sisinya. 

8. Papan siap dicat sesuai warna yang diinginkan 

B. Langkah –langkah membuat kartu Aksara Jawa 

1) Siapkan tulisan Aksara Carakan, Kata Aksara Jawa atau Kalimat 

sederhana yang akan digunakan. 2) Siapkan Kertas manila. 3) Print 

tulisan aksara jawa dengan menggunakan kertas manila. 4) 

Gunting dan bentuk sesuai ukuran yang diinginkan. 5) Kemudian 

kertas manila dilaminating agar tidak cepat rusak. 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian pengembangan media yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan 

penelitian penerapan media yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

penelitian dari Tiarasari, Anestasia (2013) yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Aksara Jawa Melalui Modeling The Way Dengan Media FlashCard Pada 

Siswa Kelas IV SDN Mangkulon 01 Semarang dan penelitian dari Nurdin, Muhamad 



	

	

34	

(2013) Peningkatan Kemampuan Menulis Kalimat Sederhana Beraksara Jawa dengan 

Media Papan Flanel pada siswa kelas IV-A SD Adisucipto I Depok Sleman 

Yogyakarta. Pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode Penelitian Tindakan 

Kelas. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

karena menggunakan materi Aksara Jawa.  

Hasil dari penelitian terdahulu dari Tiarasari, Anestasia (2013) menunjukan 

bahwa dengan inovasi pembelajaran yang dilakukan dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memahami dan menulis Aksara Jawa di kelas IV SDN Mangkulon 01 

Semarang, sebelum diterapkan inovasi pembelajaran dengan modeling The Way 

dengan Media FlashCard nilai rata-rata sebesar 68,1 dengan skor 7,81 kemudian 

setelah menggunakan inovasi pembelajaran dengan modeling The Way dengan Media 

FlashCard menjadi 83,3  dengan skor 11,54, selaras dengan hasil penlitian dari 

Nurdin, Muhamad (2013) yang menunjukan bahwa dengan menggunakan Media 

Papan Flanel di kelas IV SD Adisucipto 1 Depok Sleman Yogyakarta mampu 

meningkatkan kemampuan menulis siwa, nilai rata-rata sebelum menggunakan media 

Papan Flanel yaitu 49,03 meningkat menjadi 63,73 dengan presentase ketuntasan 

54% dari siklus I, pada siklus  II meningkat menjadi 71,13 dengan presentase 

ketuntasan 76% dan pada siklus III semakin meningkat dengan rata-rata 76,59 dan 

presentase ketuntasan 84%. 

 Persamaan penelitian dengan yang dilakukan peneliti terdahulu dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan materi Aksara Jawa 

dan menggunakan subyek siswa kelas IV Sekolah Dasar. Selain itu terdapat 

perbedaan pada penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu media 
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FlashCard dan media flannel sedangkan peneliti mengggunakan media papan yang 

berasal dari kayu, selain itu peneliti menggunakan metode Research and 

Development sedangkan peneliti terdahulu menggunakan metode Penelitian Tindakan 

Kelas. Penliti terdahulu fokus untuk meningkatkan ketrampilan menulis Aksara Jawa 

sedangkan peneliti fokus pada pengembangan media pembelajaran dengan 

menggunakan media TAKTIK RAJA (Otak Atik Aksara Jawa). 

C. Kerangka Pikir 

Peneliti membuat Kerangka Pikir sesuai Latar Belakang dan Rumusan 

Masalah yang ada, Berikut Kerang Pikir penelitian ini:  
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Gambar	2.1	Kerangka	Pikir	
	

Hasil yang diharapkan 
Respon	siswa	kelas	IV	SD	setelah	menggunakan	media	
TAKTIK	RAJA	menjadi	lebih	aktif	dalam	pembelajaran	

 

Kodisi ideal 

Pentingnya penggunaan media sebagai 
sarana penyampaian materi pembelajaran 

agar pembelajaran menjadi efisien dan 
efektif 

Kondisi faktual 

1. Kurangnya fasilitas yang ada di kelas dan 
sekolah 

2. Kurangnya media untuk materi Aksara 
Jawa pada kelas 4 SD 

3. Keterbatasan waktu dan biaya dalam 
pembuatan media pembelajaran. 

Media	yang	dikemas	dengan	permainan	untuk	
mempermudah	anak	belajar	Aksara	Jawa	

 

Model Pengembangan ADDIE 

Analyze  Design  Development  Implementation  Evaluation   

Media	TAKTIK	RAJA	(Otak	Atik	
Aksara	Jawa)	

 

Teknik pengumpulan data: 
Observasi, Wawancara, dan 

Angket 

Teknik analisis data: 
Kualitatif dan Kuantitatif 

Media	dilakukan	dengan	menebak	
kata	Aksara	Jawa		

 


