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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Struktur Kurikulum 2013 di sekolah dasar (SD), sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I Permendikbud No. 57 Tahun 2014, salah satunya berisi 

tentang pengorganisasian mata pelajaran dalam kurikulum, di mana sejumlah 

mata pelajaran tersebut dikelompokkan menjadi mata pelajaran umum 

Kelompok A dan mata pelajaran umum Kelompok B. Mata pelajaran umum 

Kelompok A ialah kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuan 

pembelajarannya dikembangkan oleh pemerintah pusat, sedangkan mata 

pelajaran umum Kelompok B ialah kelompok mata pelajaran yang muatan dan 

acuan pembelajarannya juga dikembangkan oleh pemerintah pusat, namun 

dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah daerah. Mata pelajaran 

yang termasuk dalam Kelompok B antara lain adalah Seni Budaya dan 

Prakarya (SBdP) serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). 

Selain kedua mata pelajaran tersebut, pada mata pelajaran umum Kelompok B 

juga bisa ditambah dengan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri, 

sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat 8 Permendikbud No. 57 Tahun 

2014. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai muatan lokal dalam Kurikulum 2013 

tertuang dalam Permendikbud No. 79 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi 

“Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan 

pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan 
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keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik 

terhadap keunggulan dan kearifan lokal di daerah tempat tinggalnya.” Selain 

itu, dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan muatan 

lokal pada suatu satuan pendidikan, perlu adanya dukungan dari kebijakan 

pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal inilah 

yang kemudian menjadi dasar ditetapkannya mata pelajaran bahasa daerah, 

yakni bahasa Jawa dan bahasa Madura sebagai muatan lokal wajib di jenjang 

pendidikan dasar dan menengah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui 

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 19 Tahun 2014. 

Penetapan bahasa Jawa sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal 

wajib di SD merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam rangka 

untuk melestarikan dan mempertahankan eksistensi bahasa Jawa, tidak 

terkecuali aksara Jawa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bahasa Jawa 

itu sendiri. Aksara Jawa merupakan sebuah aksara/huruf yang digunakan oleh 

masyarakat suku Jawa dalam mengembangkan tradisi tulis mereka (Prasaja, 

2009: 1). Namun demikian, penggunaan aksara Jawa pada masa sekarang ini 

menjadi kurang begitu aplikatif seiring dengan berkembangnya zaman. Hal ini 

disebabkan oleh fenomena pergeseran bahasa yang terjadi seiring dengan 

berkembangnya zaman tersebut. 

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang fenomena 

pergeseran bahasa daerah tersebut, salah satu di antaranya ialah penelitian yang 

dilakukan oleh Endang Nur Hayati dkk., dengan judul “Strategi Pemertahanan 

Bahasa Jawa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya pergeseran 



3 

 

 

 

pemakaian bahasa Jawa di wilayah tersebut ialah karena persepsi masyarakat 

yang cenderung kurang menghargai keberadaan bahasa Jawa itu sendiri. 

Munculnya pandangan/persepsi semacam itu tidak menutup kemungkinan akan 

mengakibatkan keberadaan bahasa Jawa dan aksaranya (aksara Jawa) menjadi 

kurang begitu diminati, terpinggirkan, dan pada akhirnya ditinggalkan. 

Padahal, aksara Jawa merupakan salah satu warisan budaya nonbenda 

(intangible cultural heritage) yang patut untuk dilestarikan. Oleh karenanya, 

pembelajaran bahasa Jawa di SD diharapkan bisa menjadi sarana bagi peserta 

didik untuk dapat mengenal dan mempelajari aksara Jawa tersebut. 

Mengacu pada Struktur Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah 

Provinsi Jawa Timur 2013, aksara Jawa merupakan salah satu materi pokok 

pada mata pelajaran bahasa Jawa yang baru pertama kali diberikan di kelas III 

SD, dengan kompetensi dasar (KD) 3.7 yang berbunyi “Mengenal dan 

memahami semua bentuk aksara legena.” Aksara legena ialah aksara Jawa 

dasar atau pokok yang berjumlah dua puluh buah. Kemampuan siswa dalam 

mengenal kedua puluh aksara Jawa pokok tersebut akan menjadi bekal baginya 

untuk mempelajari aksara Jawa pada cakupan yang lebih luas di tingkatan 

kelas berikutnya, seperti penggunaan sandhangan aksara Jawa yang dipelajari 

di kelas IV dan penggunaan pasangan aksara Jawa yang dipelajari di kelas V. 

Mengingat penggunaannya yang kurang begitu aplikatif dalam 

kehidupan siswa sehari-hari, upaya pengenalan aksara Jawa dalam 

pembelajaran bahasa Jawa di kelas III SD hendaknya dikemas dengan 

semenarik mungkin, dengan harapan dapat mendorong siswa untuk mengenal 

dan mempelajari aksara Jawa tersebut. Lebih dari itu, siswa diharapkan untuk 
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dapat lebih menghargai keberadaan aksara Jawa sebagai kearifan lokal 

sekaligus lambang kebanggaan identitas budayanya. Namun demikian, fakta di 

lapangan justru bertolak belakang dengan harapan tersebut, seperti halnya yang 

terjadi di SDN Tunggulwulung 1 Malang berikut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas III SDN 

Tunggulwulung 1 Malang, diperoleh informasi bahwa selama ini guru lebih 

banyak menyampaikan materi pelajaran melalui metode ceramah, namun 

penggunaan metode ceramah tersebut justru membuat siswa kurang terlibat 

secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal itu dapat diketahui dari hasil 

observasi awal terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa di kelas III, di 

mana pada waktu itu guru hanya menuliskan kembali/menyalin tulisan aksara 

Jawa dan aksara Latin yang terdapat dalam LKS pada papan tulis, untuk 

kemudian dibacakan pelafalannya secara bersama-sama dengan siswa. Selain 

itu, dari segi umpan balik (feedback) juga terlihat masih belum optimal. Siswa 

tidak diberi kesempatan untuk mengajukan/menyampaikan jawabannya pada 

saat pengoreksian jawaban atas tugas yang telah dikerjakan, melainkan guru 

hanya menuliskan jawaban yang benar di papan tulis tanpa mengindahkan 

partisipasi dari siswa. Berbagai temuan kondisi lapang tersebut menunjukkan 

bahwa pembelajaran bahasa Jawa di kelas III SDN Tunggulwulung 1 Malang 

masih bersifat konvensional dan terpusat pada guru (teacher centered), 

sehingga menyebabkan siswa kurang terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Sementara itu, dari segi perangkat pembelajaran, guru mengaku bahwa 

satu-satunya faktor pendukung dalam pembelajaran bahasa Jawa di kelas III 
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hanyalah buku teks pelajaran dan LKS (lembar kerja siswa). Dari observasi 

yang telah dilakukan, penggunaan buku teks pelajaran dan LKS tersebut 

terbukti belum dapat mendorong terciptanya suasana belajar yang 

menyenangkan dan memotivasi siswa dalam belajar bahasa Jawa, khususnya 

pada materi aksara Jawa. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa 

penggunaan bahan ajar cetak tersebut belum dapat mendorong terciptanya 

suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa ialah rendahnya antusiasme 

siswa pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini tentu belum sesuai 

dengan apa yang telah diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 

19 Tahun 2014 Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “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).” 

Mengacu pada permasalahan di atas, peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Media Pandawa (Pandai 

Aksara Jawa) untuk Siswa Kelas III Sekolah Dasar.” Media Pandawa 

merupakan sebuah media pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk 

digunakan pada mata pelajaran bahasa Jawa di kelas III, khususnya pada materi 

aksara Jawa. Media ini dikembangkan dengan mengadaptasi dari permainan 

puzzle. Berbeda dengan puzzle pada umumnya yang hanya menekankan pada 

kegiatan penyusunan gambar saja, media Pandawa mengharuskan 

penggunanya (siswa) untuk dapat menyusun sebuah gambar dengan cara 

memperhatikan urutan abjad aksara Jawa sebagai acuannya. Hal itu 

dimaksudkan agar siswa terdorong/termotivasi untuk mengenal dan 
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mempelajari aksara Jawa tersebut. Melalui pengembangan media itu pula, 

diharapkan dapat mengakomodasi minimnya pemanfaatan media pembelajaran 

pada mata pelajaran bahasa Jawa, khususnya pada materi aksara Jawa di SD 

tersebut. Hal ini begitu penting, mengingat media pembelajaran merupakan 

salah satu komponen instruksional yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, 

dan lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru (Arsyad, 2010: 2 – 3). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengembangan media Pandawa (Pandai Aksara Jawa) untuk 

siswa kelas III Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana efektivitas media Pandawa (Pandai Aksara Jawa) untuk siswa 

kelas III Sekolah Dasar? 

3. Bagaimana respons siswa terhadap media Pandawa (Pandai Aksara Jawa)? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dan 

pengembangan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. 

1. Menghasilkan produk pengembangan media Pandawa (Pandai Aksara 

Jawa) untuk siswa kelas III Sekolah Dasar. 

2. Mengetahui efektivitas media Pandawa (Pandai Aksara Jawa) untuk siswa 

kelas III Sekolah Dasar. 

3. Mengetahui respons siswa terhadap media Pandawa (Pandai Aksara Jawa). 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Spesifikasi Produk dari Segi Konten 

a. Memuat materi aksara Jawa (aksara legena). 

b. Memuat petunjuk penggunaan yang disajikan dalam bahasa Indonesia 

dan bahasa Jawa. 

2. Spesifikasi Produk dari Segi Konstruk 

a. Media Pandawa terbuat dari bahan dasar kayu, triplek, dan akrilik. 

b. Media Pandawa didesain menyerupai puzzle dan dikemas dalam bentuk 

box. 

c. Terdapat ornamen/hiasan berupa sticker motif batik kawung di bagian 

luar box media. 

d. Kepingan puzzle media Pandawa berbentuk persegi berukuran 7 x 7 cm 

dengan ketebalan 4 mm. 

e. Gambar yang digunakan pada susunan kepingan puzzle adalah tokoh 

pewayangan Gatotkaca. 

f. Terdapat akrilik bening berukuran 35 x 28 cm dengan ketebalan 3 mm 

yang berfungsi sebagai bidang untuk menyusun kepingan puzzle. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

1. Secara Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian dan pengembangan produk media 

Pandawa (Pandai Aksara Jawa) ini diharapkan dapat mendukung 

pencapaian kondisi ideal dalam proses pembelajaran bahasa Jawa, 

sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 19 
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Tahun 2014 Pasal 8 ayat 1, bahwa “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).” 

2. Secara Praktis 

a. Bagi siswa 

Penggunaan media Pandawa dalam proses pembelajaran 

bermanfaat untuk menghilangkan kejenuhan siswa; meningkatkan 

antusiasme siswa; serta mengantarkan siswa pada proses belajar yang 

menyenangkan, sehingga siswa akan lebih mudah dan rileks dalam 

menyerap/menerima materi pelajaran. 

b. Bagi guru 

Penggunaan media Pandawa dalam proses pembelajaran 

diharapkan dapat membantu guru dalam mewujudkan pembelajaran 

bahasa Jawa yang lebih inovatif, aktif, dan menyenangkan bagi siswa. 

c. Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan pemikiran dan tindakan terhadap 

pentingnya perbaikan kualitas proses pembelajaran melalui suatu 

pengembangan produk (media pembelajaran) sebagai salah satu bentuk 

inovasi dalam pembelajaran. 

d. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam hal 

pengembangan media pembelajaran yang memenuhi kriteria valid dan 

efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 
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e. Bagi peneliti lain  

Hasil penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti lain yang hendak 

melakukan penelitian dan pengembangan produk yang relevan.   

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

a. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 19 Tahun 2014 yang menyatakan 

bahwa mata pelajaran bahasa Jawa merupakan muatan lokal wajib di 

sekolah, termasuk di jenjang sekolah dasar. 

b. Aksara Jawa merupakan salah satu materi pokok pada mata pelajaran 

bahasa Jawa yang baru pertama kali diberikan di kelas III SD, dengan 

kompetensi dasar (KD) 3.7 yang berbunyi “Mengenal dan memahami 

semua bentuk aksara legena.” 

c. Aksara Jawa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bahasa Jawa, 

yakni sebagai salah satu bentuk penulisan dalam ejaan bahasa Jawa 

selain dengan menggunakan huruf/aksara Latin. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Produk pengembangan yang dihasilkan tentu tidak luput dari 

berbagai keterbatasan. Berikut akan dipaparkan beberapa keterbatasan 

tersebut, agar dalam penggunaannya dapat disikapi secara hati-hati sesuai 

dengan asumsi yang menjadi pijakannya. 

a. Produk pengembangan yang dihasilkan tidak serta merta ditujukan untuk 

menggantikan keberadaan produk yang telah ada sebelumnya, seperti 
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buku teks pelajaran, LKS, dll., melainkan keberadaannya lebih dimaknai 

sebagai suatu alternatif yang ditawarkan oleh peneliti atas dasar upaya 

inovatif. 

b. Penggunaan media hanya terbatas pada materi aksara Jawa pokok (aksara 

legena). 

c. Uji coba produk hanya terbatas pada siswa kelas III SDN 

Tunggulwulung 1 Malang. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Aksara Jawa merupakan salah satu bentuk penulisan dalam bahasa Jawa 

selain dengan menggunakan huruf/aksara Latin, dengan jumlah abjadnya 

yang terdiri atas dua puluh aksara pokok yang bersifat silabik 

(kesukukataan). 

2. Membaca merupakan proses menerjemahkan rangkaian simbol-simbol tulis 

ke dalam bunyi-bunyi bahasa yang bermakna sesuai dengan sistem tulisan 

yang digunakan. 

3. Media pembelajaran ialah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan 

(materi pelajaran) dan merangsang pikiran, perasaan, serta kemauan siswa, 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar secara efisien dan 

efektif. 

4. Media Pandawa (Pandai Aksara Jawa) merupakan media pembelajaran 

bahasa Jawa pada materi aksara Jawa yang didesain menyerupai puzzle dan 

dikemas dalam bentuk box. 

 




