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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Bahasa Jawa 

a. Pengertian Pembelajaran Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang ditetapkan 

sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di SD oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 19 

Tahun 2014. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai muatan lokal 

dalam konteks ini 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 keunikan lokal yang dimaksudkan 

untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan 

kearifan lokal di daerah tempat tinggalnya.” Dalam pelaksanaannya, 

mata pelajaran bahasa Jawa diajarkan secara terpisah sebagai mata 

pelajaran yang berdiri sendiri, mulai dari kelas I hingga kelas VI. 

Mengacu pada Permendikbud No. 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal 

Kurikulum 2013, beban belajar maksimal untuk mata pelajaran bahasa 

Jawa di SD adalah dua jam pelajaran per minggu, dengan durasi per satu 

jam pelajarannya sebanyak 35 menit. 

“Mata pelajaran bahasa Jawa adalah program pembelajaran 

bahasa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bahasa 
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Jawa serta sikap positif terhadap bahasa Jawa itu sendiri” (Arafik, 2013: 

29). Melalui pembelajaran bahasa Jawa tersebut, diharapkan dapat 

menumbuhkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap bahasa Jawa 

sebagai salah satu warisan budaya nonbenda (intangible cultural 

heritage) yang berfungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang 

identitas daerah, dan sarana penghubung dalam masyarakat, khususnya 

bagi masyarakat suku Jawa.
 

 

b. Fungsi Pembelajaran Bahasa Jawa 

Secara konstitusional, pembelajaran bahasa Jawa dapat dimaknai 

sebagai salah satu usaha pemerintah dalam rangka untuk memelihara dan 

melestarikan bahasa Jawa sebagai aset kekayaan budaya nasional, 

sebagaimana tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 36 yang 

berbunyi “Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang 

dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, 

Sunda, Madura, dsb.) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara 

juga oleh negara.” Oleh karenanya, sekolah sebagai lembaga 

penyelenggara pendidikan diharapkan dapat mendukung dan turut 

menyukseskan usaha pemerintah tersebut, salah satunya ialah melalui 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sejalan dengan pernyataan 

tersebut, Wibawa (dalam Arafik, 2013: 33) menyatakan bahwa 

“Pembelajaran bahasa Jawa di sekolah setidaknya harus dibawa pada tiga 

fungsi pokok, yaitu komunikasi, edukatif, dan kultural.” 
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Fungsi komunikasi dimaksudkan agar siswa dapat berbahasa Jawa 

dengan baik dan benar. Selain itu, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi 

juga sangat berkaitan dengan aspek keterampilan berbahasa: 

mendengarkan/menyimak, berbicara, membaca, dan menulis (Sartono, 

2015: 65). Mendengarkan dan berbicara merupakan aspek keterampilan 

berbahasa ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan 

aspek keterampilan berbahasa ragam tulis. Sementara itu, apabila ditinjau 

dari sifatnya, mendengarkan dan membaca merupakan aspek 

keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif (penerimaan/penyerapan), 

sedangkan berbicara dan menulis merupakan aspek keterampilan 

berbahasa yang bersifat produktif (pengeluaran/pemroduksian bahasa). 

Secara lebih rinci, pengklasifikasian keempat aspek keterampilan 

berbahasa tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Aspek Keterampilan Berbahasa 

 Ragam Lisan Ragam Tulis 

Reseptif Mendengarkan Membaca 

Produktif Berbicara Menulis 

 

 

 

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Arafik (2013: 

30), bahwa pembelajaran bahasa Jawa berbasis kompetensi bagi anak-

anak usia sekolah dasar setidaknya harus mencakup lima aspek, yakni 

mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan apresiasi sastra. 

Menurutnya, kelima aspek tersebut perlu diajarkan dengan rambu-rambu 

sebagai berikut: (1) fungsi utama bahasa Jawa ialah sebagai alat 

komunikasi; (2) fungsi utama sastra ialah untuk menghaluskan budi, 
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meningkatkan rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial, menumbuhkan 

apresiasi budaya, menyalurkan ide, imajinasi dan ekspresi secara kreatif, 

baik itu secara lisan maupun tertulis; (3) penilaian mencakup 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap berbahasa; (4) sumber dan media 

pembelajaran yang telah disesuaikan berdasarkan aspek-aspek yang telah 

ditentukan.
 

Selanjutnya adalah fungsi edukatif. Fungsi edukatif dimaksudkan 

agar siswa dapat memperoleh nilai-nilai yang terkandung dalam budaya 

Jawa yang diperlukan untuk pembentukan kepribadian dan identitas 

bangsa, salah satu contohnya ialah melalui unggah-ungguh basa. Melalui 

unggah-ungguh basa, akan dapat ditanamkan nilai-nilai sopan santun 

pada diri siswa. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh 

Wibawa (dalam Arafik, 2013: 29), bahwa “[P]roses pembelajaran 

[b]ahasa Jawa hendaknya dapat dilaksanakan tidak sek[a]dar meaning 

getting, tetapi berupa proses meaning making, sehingga akan terjadi 

internalisasi nilai-nilai dalam diri siswa.” 

Terakhir adalah fungsi kultural. Fungsi ini berkaitan dengan upaya 

untuk membangun identitas dan menanamkan filter dalam menyeleksi 

pengaruh dari budaya luar. Fungsi kultural akan dapat tercapai apabila 

fungsi komunikasi dan edukatif telah terlaksana dengan baik, sebab 

fungsi kultural sesungguhnya terkait langsung dengan kedua fungsi 

tersebut. Melalui fungsi komunikasi dan edukatif, diharapkan telah 

tertanam nilai-nilai pada diri siswa. Jika penanaman nilai-nilai tersebut 
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telah berhasil, maka akan terbangun identitas budaya yang kuat, dan pada 

akhirnya akan dapat membendung/memfilter pengaruh budaya luar. 

 

c. Tujuan Pembelajaran Bahasa Jawa 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa bahasa Jawa 

merupakan salah satu bahasa daerah yang ditetapkan sebagai mata 

pelajaran muatan lokal wajib di jenjang sekolah dasar. Sebagai 

konsekuensinya, dikembangkanlah Kurikulum Muatan Lokal Bahasa 

Daerah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan 

Gubernur Jawa Timur No. 19 Tahun 2014. Adapun tujuan dari 

dikembangkannya kurikulum tersebut, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 19 Tahun 2014, tidak lain 

ialah untuk mengarahkan peserta didik agar mempunyai kemampuan 

sebagai berikut. 

1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika 

yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis; 

2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa daerah sebagai 

sarana berkomunikasi dan lambang kebanggaan serta identitas 

daerah; 

3) Memahami dan menggunakan bahasa daerah dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan; 

4) Menggunakan bahasa daerah untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, kematangan emosional dan sosial; 

5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra dan budaya daerah 

untuk memperhalus budi pekerti, meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa; 

6) Menghargai dan membanggakan sastra daerah sebagai 

khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 
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2. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

a. Kompetensi Inti 

1) Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2) Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 

dan tetangganya. 

3) Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 

mencoba (mendengar, melihat, membaca) serta menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu secara kritis tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

4) Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

b. Kompetensi Dasar 

3.7 Mengenal dan memahami semua bentuk aksara legena. 

 

3. Aksara Jawa 

a. Pengertian Aksara Jawa 

Aksara Jawa merupakan salah satu bentuk penulisan dalam bahasa 

Jawa selain dengan menggunakan huruf/aksara Latin. Penggunaan aksara 

Jawa pada umumnya dapat dijumpai di beberapa naskah atau manuskrip 

kuno dengan berbagai macam gaya penulisan, di antaranya ada yang 
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menggunakan gaya penulisan ngetumbar (tulisan berbentuk agak bulat) 

atau yang lebih dikenal dengan gaya penulisan Yogya; buto sarimbag 

(tulisan berbentuk miring, tetapi rapi) atau yang lebih dikenal dengan 

gaya penulisan Solo; dan gaya penulisan jejeg, tetapi panjang-panjang 

atau yang lebih dikenal dengan gaya penulisan Bali (Sulistyorini, 2015: 

32). 

Darusuprapta dkk. (2003: 5) menyatakan bahwa abjad Jawa atau 

carakan yang digunakan dalam ejaan bahasa Jawa terdiri dari dua puluh 

aksara pokok yang bersifat silabik (kesukukataan), di mana setiap aksara 

pokok tersebut memiliki pasangan, yakni aksara yang berfungsi untuk 

menghubungkan suku kata tertutup konsonan dengan suku kata 

berikutnya, kecuali suku kata yang tertutup wignyan, layar, dan cecak. 

Dalam aksara Jawa, ketiganya disebut sebagai sandhangan panyigeging 

wanda yang melambangkan penanda huruf konsonan penutup suku kata, 

khususnya konsonan h (wignyan), r (layar), dan ng (cecak). 

Kedua puluh aksara Jawa dasar atau pokok tersebut juga dikenal 

dengan sebutan aksara nglegena. Disebut demikian, karena aksara 

tersebut dihadirkan dalam bentuk suku kata terbuka, atau yang dalam 

istilah Jawa awam disebut juga sebagai aksara wuda (telanjang), karena 

belum mendapatkan sandhangan, baik itu sandhangan swara maupun 

sandhangan sigeg (Prasaja, 2009: 1). Kedua puluh aksara Jawa pokok 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Aksara Jawa Pokok (Haryono, 2009: 132) 

 

b. Materi Aksara Jawa di Kelas III SD 

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, di mana materi yang diberikan tersebut masih berada 

pada tahap pengenalan aksara dasar/pokoknya saja (aksara legena), 

sebagaimana disebutkan pada kompetensi dasar (KD) 3.7 mata pelajaran 

bahasa Jawa di kelas III yang berbunyi “Mengenal dan memahami semua 

bentuk aksara legena.” Kemampuan siswa dalam mengenal dan 

memahami semua bentuk aksara legena tersebut merupakan kemampuan 

prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa sebelum ia mempelajari aksara 

Jawa pada cakupan yang lebih luas, seperti penggunaan sandhangan 

aksara Jawa yang dipelajari di kelas IV dan penggunaan pasangan aksara 

Jawa yang dipelajari di kelas V. 

Adapun kaidah-kaidah dasar yang perlu diketahui oleh siswa kelas 

III SD yang baru belajar/mengenal aksara Jawa adalah sebagai berikut. 
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1) Penggunaan aksara ha 

Aksara ha dapat mewakili huruf vokal a. Seperti pada kata aja,  

yang apabila dituliskan ke dalam bentuk aksara Jawa menjadi: 

2) Pelafalan huruf vokal a pada aksara legena 

Pelafalan huruf vokal a pada aksara legena (aksara Jawa 

pokok) diucapkan persis seperti pengucapan huruf vokal o pada kata 

tolong dalam ejaan bahasa Indonesia, namun hal tersebut tidak 

berlaku apabila aksara itu digunakan pada kata-kata yang telah 

mendapatkan sandhangan (tanda diakritik dalam aksara Jawa), 

misalnya pada kata wayah, latar, kacang, dll. Dalam hal ini, ketiga 

kata tersebut telah mendapatkan sandhangan panyigeging wanda 

(penanda konsonan penutup suku kata), sehingga pengucapan huruf 

vokal a pada kata-kata tersebut diucapkan sebagaimana mestinya 

(Darusuprapta dkk., 2003: 18). 

3) Perbedaan penggunaan aksara da dengan dha 

Aksara da dalam ejaan bahasa Jawa digunakan seperti pada 

kata dawa, yang berarti panjang, sedangkan aksara dha digunakan 

seperti pada kata padha, yang berarti sama. 

4) Perbedaan penggunaan aksara ta dengan tha 

Aksara ta dalam ejaan bahasa Jawa digunakan seperti pada 

kata nata, yang berarti menata, sedangkan aksara tha digunakan 

seperti pada kata thak-thakan, yang berarti buru-buru ingin 

memegang. 
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c. Keterampilan Membaca Aksara Jawa 

Membaca merupakan salah satu dari empat aspek keterampilan 

berbahasa. Tarigan (2008: 7) menyatakan bahwa “Membaca adalah suatu 

proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media 

kata-kata/bahasa tulis.” Membaca sebagai sebuah proses merupakan 

suatu keterampilan yang kompleks, karena melibatkan banyak hal. Salah 

dua di antaranya ialah aktivitas visual dan berpikir. Sebagai aktivitas 

visual, membaca merupakan proses menerjemahkan simbol-simbol tulis 

(huruf) ke dalam kata-kata lisan, sedangkan sebagai proses berpikir, 

membaca meliputi aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, 

interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif (Rahim, 2008: 2). 

Apabila ditilik dari segi linguistik, membaca dapat diartikan 

sebagai suatu proses penyandian kembali dan pembacaan sandi (a 

recording and decoding process). Hal tersebut tidak terlepas dari hakikat 

bahasa sebagai sebuah sandi (code) yang mengandung makna (Tarigan, 

2008: 8). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Rahim (2008: 2) 

mengungkapkan bahwa istilah recording merujuk pada kata-kata dan 

kalimat yang dapat diasosiasikan dengan bunyi-bunyi tertentu sesuai 

dengan sistem tulisan yang digunakan, sedangkan istilah decoding 

merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Tarigan (2008: 8), bahwa istilah 

recording merujuk pada pengubahan simbol-simbol tertulis menjadi 

bunyi, barulah kemudian sandi itu dibaca (are decoded). Dari berbagai 
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definisi istilah linguistik mengenai membaca di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pada dasarnya, membaca ialah proses menerjemahkan rangkaian 

simbol-simbol tulis ke dalam bunyi-bunyi bahasa yang bermakna sesuai 

dengan sistem tulisan yang digunakan, sehingga membentuk sebuah kata, 

frasa, klausa, bahkan hingga satuan gramatikal yang lebih besar. 

Tarigan (2008: 12) menuturkan bahwa terdapat dua aspek vital 

dalam keterampilan membaca, yakni keterampilan yang bersifat mekanis 

(mechanical skills) dan keterampilan yang bersifat pemahaman 

(comprehension skills), di mana keterampilan yang bersifat mekanis 

tersebut berada di tingkatan yang lebih rendah dari keterampilan 

pemahaman. Adapun keterampilan mekanis yang dimaksud dalam hal ini 

meliputi 

1) pengenalan bentuk huruf; 

2) pengenalan unsur-unsur linguistik (fonem/grafem, kata, frasa, pola 

klausa, kalimat, dll.); 

3) pengenalan hubungan/korespondensi pola ejaan dan bunyi 

(kemampuan menyuarakan bahan tertulis); dan 

4) kecepatan membaca ke taraf lambat. 

Keterampilan mekanis, sebagaimana telah disebutkan di atas, 

sangat erat kaitannya dengan kemampuan membaca permulaan yang 

biasa diajarkan selama periode kelas awal di sekolah dasar. Penekanan 

keterampilan membaca pada tahap ini ialah lebih kepada proses 

perseptual, yakni pengenalan korespondensi rangkaian huruf dengan 

bunyi-bunyi bahasa (Rahim, 2008: 2). Pada tahap ini, pemahaman isi 
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bacaan belum begitu nampak, karena orientasinya masih pada 

pengenalan lambang bunyi bahasa. 

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan dalam 

mengenal huruf atau aksara merupakan syarat utama agar seseorang 

terampil dalam membaca. Begitu pun pada keterampilan membaca aksara 

Jawa. Dalam konteks pembelajaran, keterampilan siswa dalam membaca 

aksara Jawa dapat diketahui/diukur melalui sebuah tes yang 

mengharuskan siswa untuk dapat menyalin tulisan aksara Jawa ke dalam 

bentuk aksara Latin. 

 

4. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin, dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar (Sanjaya, 2010: 204). Sadiman dkk. (2010: 6) menyatakan 

bahwa media dapat dimaknai sebagai suatu perantara atau pengantar 

pesan yang diberikan oleh pengirim kepada penerima pesan. Apabila 

suatu media itu membawa pesan atau informasi yang bersifat 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran, maka media 

itu disebut dengan media pembelajaran (Arsyad, 2010: 4). Pesan atau 

informasi yang dimaksud dalam hal ini tidak lain adalah berupa materi 

pelajaran. Melalui media tersebut, diharapkan dapat merangsang pikiran, 

perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar pada dirinya (Usman & Asnawir, 2002: 11). Hal serupa 
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juga disampaikan oleh Munadi (2010: 7), bahwa media pembelajaran 

ialah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan 

secara terencana guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di 

mana penerimanya (siswa) dapat melakukan proses belajar secara efisien 

dan efektif. 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan 

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

siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya 

secara efisien dan efektif. 

 

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Pada dasarnya, proses belajar mengajar ialah proses komunikasi 

antara guru dengan siswa, di mana guru bertindak sebagai pengantar 

pesan dan siswa sebagai penerima pesan (Sanjaya, 2010: 205). Proses 

penyampaian pesan melalui simbol-simbol komunikasi oleh pengirim 

pesan (guru) disebut dengan encoding, sedangkan proses penafsiran 

simbol-simbol komunikasi oleh penerima pesan (siswa) disebut dengan 

decoding (Munadi, 2010: 11). Pembelajaran sebagai suatu proses 

komunikasi dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 
 

Gambar 2.2 Pembelajaran sebagai Proses Komunikasi (Sanjaya, 2010: 205) 

 

Namun demikian, tidak selamanya pesan yang disampaikan oleh 

guru dapat dengan mudah dicerna oleh siswa. Hal ini disebabkan oleh 

Pesan Pengirim Pesan Penerima Pesan 
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berbagai faktor, salah satunya ialah hambatan komunikasi dalam proses 

pembelajaran. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Mudlofir & 

Rusydiyah (2017: 130) mengemukakan beberapa hambatan komunikasi 

dalam proses pembelajaran, di antaranya 

1) Verbalisme, yakni suatu kondisi di mana siswa dapat menyebutkan 

kata, namun tidak mengerti artinya. Hal ini biasanya disebabkan oleh 

penyampaian informasi yang hanya melalui lisan (ceramah). 

2) Kesalahan penafsiran, yakni suatu kondisi di mana istilah atau kata 

yang sama diartikan secara berbeda oleh peserta didik. 

3) Perhatian yang tidak terpusat. Hal ini biasanya disebabkan oleh 

beberapa hal, di antaranya karena faktor gangguan fisik, adanya 

stimulus yang lebih menarik perhatian peserta didik daripada isi 

pelajaran, cara mengajar guru yang monoton, serta kurangnya 

pengawasan dan bimbingan dari guru. 

4) Tidak adanya tanggapan dan pembentukan pemahaman yang utuh dan 

berarti, sehingga peserta didik kurang memiliki kebermaknaan dalam 

proses pembelajaran, baik secara logis maupun psikologis. 

Berdasarkan adanya hambatan komunikasi dalam proses 

pembelajaran tersebut, Mudlofir & Rusydiyah (2017: 131) menyatakan 

bahwa media pembelajaran berfungsi untuk menghindari terjadinya 

verbalisme; membangkitkan minat dan motivasi peserta didik; menarik 

atensi peserta didik; mengatasi keterbatasan ruang dan waktu; 

menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik; dan mengefektifkan 

pemberian rangsangan untuk belajar. 
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Hal serupa juga disampaikan oleh Sadiman dkk. (2010: 17) 

mengenai kegunaan media dalam proses belajar mengajar, di antaranya 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra, seperti 

a) objek yang terlalu besar; 

b) objek yang terlalu kecil; 

c) gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat; 

d) kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau; 

e) objek yang terlalu kompleks; dan 

f) konsep yang terlalu luas. 

3) Mengatasi sikap pasif peserta didik. Dalam hal ini termasuk 

menumbuhkan gairah belajar, memungkinkan interaksi yang lebih 

intens antara peserta didik dengan lingkungannya, dan 

memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri sesuai 

dengan kemampuan dan minatnya. 

4) Memberikan stimulus yang sama sekaligus mempersamakan persepsi 

dan pengalaman. 

Secara lebih rinci, Suprihatiningrum (2013: 320) mengemukakan 

enam fungsi media pembelajaran, yang meliputi 

1) Fungsi atensi, yakni kemampuan media dalam menarik perhatian 

siswa dengan menampilkan sesuatu yang menarik dari media 

tersebut. 

2) Fungsi motivasi, berkaitan dengan kemampuan media dalam 

menumbuhkan kesadaran pada diri siswa untuk lebih giat belajar. 
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3) Fungsi afeksi, berkaitan dengan kemampuan media dalam 

menumbuhkan kesadaran emosi dan sikap siswa terhadap materi 

pelajaran dan orang lain. 

4) Fungsi kompensatori, yakni kemampuan media dalam 

mengakomodasi kebutuhan siswa yang lemah dalam menerima dan 

memahami materi pelajaran yang disajikan melalui teks atau secara 

verbal. 

5) Fungsi psikomotorik, yakni media memungkinkan siswa untuk dapat 

melakukan suatu kegiatan secara motorik. 

6) Fungsi evaluasi, yakni media berfungsi untuk menilai kemampuan 

siswa dalam merespons pembelajaran. 

Sementara itu, Sudjana & Rivai (dalam Arsyad, 2010: 24) 

mengemukakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui media 

pembelajaran, di antaranya 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat 

membangkitkan motivasi belajar. 

2) Bahan pelajaran akan lebih mudah dipahami, sehingga 

memungkinkan siswa untuk dapat menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran. 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi secara verbal oleh guru, sehingga siswa tidak merasa 

bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. 
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4) Siswa mempunyai kesempatan lebih banyak untuk melakukan 

kegiatan belajar, seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, 

memerankan, dan lain-lain. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai fungsi dan manfaat 

media pembelajaran di atas, dapat diketahui bahwa media pembelajaran 

memegang peran penting dalam proses belajar mengajar, yakni sebagai 

perantara antara guru dengan siswa dalam hal penyampaian materi 

pelajaran. 

 

c. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Ditinjau dari segi pengadaannya, Sadiman dkk. (2010: 83) 

menyatakan bahwa media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 

dua macam, yang meliputi 

1) Media jadi (by utilization), yakni media yang telah menjadi komoditi 

perdagangan dan tersebar di pasaran luas dalam keadaan siap pakai. 

Kelebihan dari media jenis ini yaitu hemat dari segi waktu, tenaga, 

dan biaya, namun kecil kemungkinannya media tersebut dapat sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Hal ini dikarenakan, pembuatan media 

tersebut tidak ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

spesifik, akan tetapi tujuan pembuatan media tersebut bersifat lebih 

umum. 

2) Media rancangan (by design), yakni media yang dirancang dan 

dipersiapkan secara khusus guna mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu. Penggunaan media ini harus melalui tahap uji coba terlebih 
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dahulu untuk mengetahui apakah media tersebut handal dan layak 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran (Usman & Asnawir, 

2002: 124). Selain itu, dalam proses pembuatannya juga diperlukan 

serangkaian kegiatan validasi, sehingga akan membutuhkan banyak 

waktu, tenaga, dan biaya. 

Sementara itu, Seels & Glasgow (dalam Arsyad, 2010: 33 – 36) 

mengelompokkan jenis media pembelajaran ke dalam dua kategori luas 

berdasarkan perkembangan teknologi, yang meliputi 

1) Pilihan Media Tradisional 

a) Visual diam yang diproyeksikan, misalnya proyeksi opaque, 

proyeksi overhead, slides, dan filmstrips. 

b) Visual yang tidak diproyeksikan, misalnya gambar, poster, foto, 

charts, grafik, diagram, pameran, dan papan info. 

c) Audio, misalnya rekaman piringan, pita kaset, reel, dan cartridge. 

d) Penyajian multimedia, bisa berupa slide plus suara (tape) dan 

multi-image. 

e) Visual dinamis yang diproyeksikan, misalnya film, televisi, dan 

video. 

f) Cetak, misalnya buku teks, modul, teks terpogram, workbook, 

majalah ilmiah, dan lembaran lepas (hand-out). 

g) Permainan, bisa berupa teka-teki, simulasi, dan permainan papan. 

h) Realia, bisa berupa model, specimen (contoh), dan manipulatif 

(peta, boneka, dll.). 
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2) Pilihan Media Mutakhir 

a) Media berbasis telekomunikasi, bisa berupa teleconference dan 

kuliah jarak jauh. 

b) Media berbasis mikroprosesor, misalnya computer-assisted 

instruction, sistem tutor intelijen, interactive video, dll. 

Definisi dari berbagai media mutakhir di atas dapat dijabarkan 

sebagai berikut. 

Teleconference merupakan suatu teknik komunikasi di mana 

sekelompok orang yang berada di suatu lokasi berbeda menggunakan 

mikrofon dan amplifier khusus yang saling terhubung antara satu dengan 

yang lainnya, sehingga memungkinkan setiap orang untuk dapat 

berpartisipasi secara aktif dalam sebuah pertemuan/diskusi. 

Kuliah jarak jauh (telelecture) merupakan suatu teknik pengajaran 

yang memungkinkan seorang ahli dalam bidang ilmu tertentu untuk dapat 

berhadapan/berinteraksi dengan sekelompok pendengar yang 

mendengarkan melalui sebuah amplifier telepon, di mana setiap 

pendengar tersebut dapat bertanya kepada si pembicara, sementara 

pendengar yang lain juga dapat mendengarkan jawaban/tanggapan yang 

diberikan. 

Computer-assisted instruction ialah suatu sistem penyampaian 

materi pelajaran berbasis mikroprosesor, di mana materi pelajaran yang 

hendak disampaikan telah dirancang dan diprogram ke dalam sistem 

tersebut.
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Sistem tutor intelijen merupakan sebuah sistem pengajaran dengan 

bantuan komputer yang mempunyai kemampuan untuk berdialog dengan 

siswa, sehingga memungkinkan siswa untuk dapat mengarahkan jalannya 

pelajaran. 

Interactive video merupakan sebuah sistem penyampaian materi 

pelajaran dengan pengendalian komputer oleh pengguna (siswa) yang 

tidak hanya melibatkan aktivitas mendengar atau melihat saja, melainkan 

juga dapat memberikan respons secara aktif, di mana respons itulah yang 

nantinya akan menentukan kecepatan dan sekuensi dari penyajian. 

 

d. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Arsyad (2010: 75) menyatakan bahwa kriteria pemilihan media 

bersumber dari konsepsi bahwa media merupakan bagian integral dari 

sistem instruksional. Sistem instruksional itu sendiri mengandung makna 

bahwa pengajaran merupakan sebuah sistem, yakni suatu kesatuan yang 

terdiri dari sejumlah komponen yang saling terkait antara satu dengan 

yang lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

(Suryosubroto, 2009: 48). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Munadi 

(2010: 187) mengemukakan beberapa komponen sistem instruksional 

yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih media, yang meliputi 

karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, bahan ajar, karakteristik media 

itu sendiri, dan sifat pemanfaatan media. 
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Lebih lanjut, Sudjana & Rivai (dalam Fathurrohman & Sutikno, 

2010: 71) mengemukakan rumusan pemilihan media dengan kriteria-

kriteria sebagai berikut. 

1) Ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Artinya, media dipilih atas 

dasar tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Artinya, bahan pelajaran 

yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat 

membutuhkan bantuan media agar lebih mudah dipahami oleh siswa. 

3) Kemudahan memperoleh media. 

4) Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan terletak pada medianya, 

melainkan lebih kepada dampak penggunaannya bagi siswa dalam 

proses pembelajaran. 

5) Media yang dipilih harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. 

Sementara itu, Dick & Carey (dalam Sadiman, 2010: 86) 

mengemukakan empat faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih 

suatu media. Pertama, ketersediaan sumber setempat. Artinya, jika media 

yang dibutuhkan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka 

harus dibeli atau dibuat sendiri. Kedua, apakah untuk membeli atau 

memproduksi media tersebut ada dana, tenaga, dan fasilitas yang 

dibutuhkan. Ketiga, faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan, dan 

ketahanan media yang bersangkutan untuk jangka waktu yang lama. 

Artinya, media dapat digunakan di manapun dan kapanpun dengan 

peralatan yang ada di sekitarnya. Keempat, berkaitan dengan 

efektivitasnya. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

memilih media pembelajaran perlu memperhatikan beberapa kriteria, 

baik itu ditinjau dari segi teoretis maupun dari segi kepraktisannya. 

 

5. Media Pandawa 

a. Desain Media Pandawa 

Media Pandawa (Pandai Aksara Jawa) merupakan sebuah media 

pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk digunakan pada mata 

pelajaran bahasa Jawa di kelas III SD, khususnya pada materi aksara 

Jawa. Media ini didesain menyerupai puzzle dan dikemas dalam bentuk 

box, yang mana di dalam box tersebut terdapat akrilik bening berukuran 

35 x 28 cm dengan ketebalan 3 mm yang berfungsi sebagai bidang untuk 

menyusun kepingan puzzle persegi berukuran 7 x 7 cm dengan ketebalan 

4 mm. Jumlah kepingan puzzle media Pandawa ada dua puluh buah, di 

mana penentuan jumlah kepingan tersebut didasarkan pada jumlah abjad 

dalam aksara Jawa. 

Berbeda dengan puzzle pada umumnya yang hanya menekankan 

pada kegiatan penyusunan gambar saja, media ini mengharuskan siswa 

untuk dapat menyusun kepingan-kepingan puzzle yang telah ditempeli 

sticker berupa potongan gambar tokoh pewayangan Gatotkaca, dengan 

cara memperhatikan urutan abjad aksara Jawa sebagai acuannya. Adapun 

pemilihan gambar tokoh Gatotkaca tersebut didasarkan pada silsilah 

keturunan Pandawa (sebutan bagi kelima putra Prabu Pandu Dewanata 

dalam wiracarita/cerita kepahlawanan Mahabharata), yang mana nama 
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Pandawa itu sendiri merupakan akronim dari nama media ini (Pandai 

Aksara Jawa). Adapun tokoh Gatotkaca itu sendiri merupakan putra dari 

Bima, atau yang dalam versi pewayangan Jawa lebih dikenal sebagai 

Raden Werkudara yang merupakan salah satu dari kelima bersaudara 

tersebut (Pandawa) (Septiningsih, 2016: 13). 

Cara kerja dari media ini yaitu apabila siswa berhasil menyusun 

kepingan-kepingan puzzle bertuliskan aksara Jawa sesuai dengan urutan 

abjadnya, maka akan dapat dihasilkan gambar yang utuh berupa tokoh 

pewayangan Gatotkaca yang dapat dilihat di balik bidang akrilik bening 

tersebut. Pengembangan media ini disesuaikan dengan KD (kompetensi 

dasar) 3.7 mata pelajaran bahasa Jawa di kelas III: “Mengenal dan 

memahami semua bentuk aksara legena.” 

 

b. Tata Cara Penggunaan Media Pandawa 

1) Sebelum menerapkan media Pandawa (Pandai Aksara Jawa) pada 

siswa, lakukanlah pengenalan abjad aksara Jawa (aksara legena) 

terlebih dahulu melalui pelafalan dan pemberian contoh penggunaan 

dari setiap aksara tersebut pada sebuah kata dalam ejaan bahasa Jawa. 

Hal ini begitu penting, mengingat terdapat perbedaan pelafalan antara 

huruf vokal a pada aksara legena dengan huruf vokal a dalam ejaan 

bahasa Indonesia, di mana pelafalan huruf vokal a pada aksara legena 

tersebut justru diucapkan persis seperti pengucapan huruf vokal o 

pada kata tolong dalam ejaan bahasa Indonesia. 
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2) Media Pandawa didesain untuk digunakan secara berkelompok. 

Sehubungan dengan hal tersebut, bagilah siswa menjadi beberapa 

kelompok sesuai dengan jumlah media yang telah digandakan. 

3) Berikan intruksi kepada setiap kelompok untuk mencermati petunjuk 

penggunaan media Pandawa sebelum mengoperasikannya. Dalam hal 

ini, siswa dituntut untuk dapat saling bekerja sama dengan anggota 

kelompoknya dalam menyusun sebuah gambar (tokoh pewayangan 

Gatotkaca) dengan cara memperhatikan urutan abjad aksara Jawa 

sebagai acuannya. 

4) Berikan siswa kesempatan untuk menghafal abjad aksara Jawa 

(aksara legena) sebelum menyusun kepingan puzzle, baik itu dari segi 

tulisan maupun urutan abjadnya. 

5) Minta siswa untuk mulai menyusun potongan-potongan gambar pada 

kepingan puzzle media Pandawa dengan cara memperhatikan urutan 

abjad aksara Jawa tanpa harus melihat teks/tulisan aksara tersebut. 

Hal ini bertujuan untuk mendorong siswa dalam mengenal aksara 

Jawa. 

6) Berikan intruksi kepada setiap kelompok untuk menyusun kepingan-

kepingan puzzle bertuliskan abjad aksara Jawa pada sebuah bidang 

akrilik bening secara urut, mulai dari pojok kiri atas hingga pojok 

kanan bawah. Dalam hal ini, siswa dapat mengoreksi kebenaran 

urutan abjad aksara Jawa pada setiap kepingan puzzle yang telah 

disusunnya melalui sebuah gambar yang dapat dilihat di balik bidang 

akrilik bening yang tembus pandang (transparan) tersebut. 
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c. Manfaat Media Pandawa 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa media 

Pandawa (Pandai Aksara Jawa) merupakan sebuah media pembelajaran 

yang didesain menyerupai puzzle. Menurut Indriana (2011: 23) puzzle 

ialah sebuah permainan yang bertujuan untuk menyatukan pecahan 

keping menjadi sebuah gambar atau tulisan yang telah ditentukan. 

Sementara itu, Yulianti (2008: 42) menyatakan bahwa puzzle ialah 

permainan menyusun dan mencocokkan bentuk pada tempatnya sesuai 

dengan susunan gambar yang sebenarnya. Berdasarkan definisi tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa puzzle merupakan sebuah permainan yang 

menekankan pada kegiatan perangkaian potongan-potongan/bagian-

bagian dari sebuah gambar, sehingga menjadi gambar yang utuh. Adapun 

manfaat yang dapat diperoleh melalui permainan puzzle menurut Suciaty 

(2010: 79) adalah sebagai berikut. 

1) Mengasah otak 

Puzzle merupakan pilihan yang tepat untuk mengasah otak 

anak, karena puzzle dapat melatih sel-sel saraf untuk memecahkan 

suatu masalah, dalam hal ini ialah menyusun kepingan puzzle agar 

menjadi gambar yang utuh. 

2) Melatih koordinasi mata dan tangan 

Permainan puzzle berguna untuk melatih koordinasi mata dan 

tangan pada anak, karena anak dituntut untuk dapat mencocokkan 

kepingan-kepingan puzzle dan menyusunnya menjadi satu gambar 

yang utuh. Permainan ini juga dapat membantu anak dalam mengenal 
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bentuk, dan hal ini merupakan langkah penting menuju 

pengembangan keterampilan membaca. 

3) Melatih nalar 

Puzzle dalam bentuk gambar manusia akan melatih nalar anak, 

karena anak akan menyimpulkan di mana letak kepala, tangan, kaki, 

dan lain sebagainya sesuai dengan logika. 

4) Melatih kesabaran 

Permainan puzzle juga dapat melatih kesabaran anak dalam 

menyelesaikan suatu tantangan, sebab dibutuhkan ketelitian dalam 

menyusun/mencocokkan antara kepingan yang satu dengan kepingan 

puzzle yang lain. Terlebih lagi bila kepingan tersebut tersusun dalam 

jumlah yang banyak. 

5) Menambah pengetahuan 

Dari puzzle, anak akan belajar. Misalnya puzzle tentang warna 

dan bentuk, maka melalui permainan puzzle anak dapat belajar 

tentang warna dan bentuk yang terdapat pada puzzle tersebut. 

Pengetahuan yang diperoleh melalui cara seperti itu biasanya lebih 

mengesankan bagi anak, dibandingkan dengan pengetahuan yang 

diperoleh melalui hafalan. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Lestari (2014), dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Birawa (Bingo Aksara Jawa) sebagai 

Upaya Pengenalan Aksara Jawa pada Siswa Kelas III Sekolah Dasar” 
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merupakan jenis penelitian pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan 

produk berupa media pembelajaran. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa media Birawa sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran. Hal 

itu dapat diketahui dari hasil validasi yang diperoleh dari dua orang ahli media 

pembelajaran dan dua orang ahli materi pembelajaran, dengan rata-rata 

persentase pencapaian sebesar 90% (ahli media) dan 96,8% (ahli materi). 

Dengan perolehan persentase sebesar itu, media tersebut termasuk dalam 

kriteria yang sangat baik. Selain itu, pada uji coba produk kelompok kecil yang 

melibatkan 12 orang siswa, diperolehlah hasil angket respons siswa dengan 

persentase pencapaian sebesar 99,2%, sedangkan pada uji coba produk 

kelompok besar yang melibatkan 39 orang siswa, persentase hasil angket 

respons siswa yang diperoleh mencapai 97,6%. 

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini 

terletak pada sasaran subjek penelitian yang sama-sama ditujukan untuk siswa 

kelas III SD dan pada materi yang digunakan, yakni materi aksara Jawa, 

sedangkan salah satu perbedaan yang paling mendasar ialah pada media yang 

digunakan. Media Birawa dikembangkan dengan mengadaptasi dari permainan 

bingo, yakni jenis permainan kompetitif, di mana pemenangnya ditentukan dari 

siapa yang paling cepat dan paling banyak membentuk pion dengan garis 

mendatar (horizontal), tegak (vertikal), maupun diagonal (menyilang) pada 

sebuah papan permainan. Namun demikian, pada hasil uji coba produk media 

tersebut menunjukkan bahwa beberapa siswa masih kesulitan dalam 

mengoperasikannya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk 

mengembangkan sebuah media pembelajaran yang lebih bersifat user friendly. 
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Adapun media yang akan peneliti kembangkan ialah media Pandawa (Pandai 

Aksara Jawa), yakni media pembelajaran bahasa Jawa pada materi aksara Jawa 

yang didesain menyerupai puzzle. Melalui media tersebut, siswa dituntut untuk 

dapat menyusun kepingan-kepingan puzzle berupa potongan gambar tokoh 

pewayangan Gatotkaca, dengan cara memperhatikan urutan abjad aksara Jawa 

sebagai acuannya. 

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Kusumaningtyas 

(2015), dengan judul “Pengembangan Media Domaja (Domino Aksara Jawa) 

dalam Mengenalkan Aksara Jawa untuk Siswa Kelas III SD” menunjukkan 

bahwa media yang dikembangkan olehnya, yakni media Domaja juga sangat 

layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil validasi 

dari ahli media pembelajaran, diperoleh persentase pencapaian sebesar 89%, 

ahli materi: 91%, dan ahli pembelajaran: 100%. Sementara itu, persentase hasil 

angket respons siswa yang diperoleh pada saat uji coba produk kelompok kecil 

menunjukkan angka 92,3%, sedangkan persentase hasil angket respons siswa 

yang diperoleh pada saat uji coba produk kelompok besar menunjukkan angka 

92,1%. Berdasarkan kriteria penilaian yang dijadikan acuan, apabila perolehan 

persentase lebih dari 81%, maka media tersebut dapat dikatakan sangat baik. 

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi 

Kusumaningtyas dengan penelitian ini terletak pada sasaran subjek penelitian 

yang sama-sama ditujukan untuk siswa kelas III SD dan pada materi yang 

digunakan, yakni materi aksara Jawa, sementara untuk perbedaan yang paling 

mendasar terletak pada media yang digunakan. Media yang digunakan pada 

penelitian relevan merupakan media berupa kartu yang terbuat dari bahan 
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triplek. Sesuai dengan namanya, Domaja (Domino Aksara Jawa), penggunaan 

dan aturan mainnya diadaptasi dari permainan kartu domino. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari 

dilakukannya pengembangan media pembelajaran pada kedua penelitian 

relevan tersebut ialah untuk membangkitkan minat dan motivasi siswa dalam 

mengenal aksara Jawa. 

Secara lebih rinci, persamaan dan perbedaan antara kedua penelitian 

relevan tersebut dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. 
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Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Relevan 

No. Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 “Pengembangan Media 

Pembelajaran Birawa 

(Bingo Aksara Jawa) 

sebagai Upaya Pengenalan 

Aksara Jawa pada Siswa 

Kelas III Sekolah Dasar,” 

oleh Ida Lestari (2014) 

1. Subjek penelitian 

sama-sama siswa kelas 

III SD 

2. Materi yang digunakan 

sama-sama aksara 

Jawa 

1. Media yang digunakan 

2. Kurikulum yang berlaku 

(penelitian relevan 

masih mengacu pada 

kurikulum lama yang 

dikeluarkan melalui 

Kepgub Jatim No. 

188/188/KPTS/013 

Tahun 2005, sedangkan 

penelitian ini mengacu 

pada kurikulum baru 

yang dikeluarkan 

melalui Pergub Jatim 

No. 19 Tahun 2014.  

3. Tempat penelitian 

(penelitian relevan 

dilaksanakan di SDN 

Purwantoro 1 Malang, 

sedangkan penelitian ini 

dilaksanakan di SDN 

Tunggulwulung 1 

Malang) 

2 “Pengembangan Media 

Domaja (Domino Aksara 

Jawa) dalam Mengenalkan 

Aksara Jawa untuk Siswa 

Kelas III SD,” oleh Pratiwi 

Kusumaningtyas (2015) 

1. Subjek penelitian 

sama-sama siswa kelas 

III SD 

2. Materi yang digunakan 

sama-sama aksara 

Jawa 

1. Media yang digunakan 

2. Kurikulum yang berlaku 

(penjelasannya sama 

seperti penelitian relevan 

sebelumnya) 

3. Tempat penelitian 

(penelitian relevan 

dilaksanakan di SDN 

Bayeman 2 Probolinggo, 

sedangkan penelitian ini 

dilaksanakan di SDN 

Tunggulwulung 1 

Malang) 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pikir 

 

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 19 Tahun 2014 Pasal 8 ayat 1 

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) 

 

Kondisi Lapang 

1. Siswa belum terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran. 

2. Penggunaan buku teks pelajaran dan 

LKS belum dapat menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan 

dan memotivasi siswa dalam belajar 

bahasa Jawa, khususnya pada materi 

aksara Jawa. 

 

Kondisi Ideal 

1. Siswa terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran. 

2. Tersedia media yang dapat 

mendorong terciptanya suasana 

belajar yang menyenangkan dan 

memotivasi siswa dalam belajar 

bahasa Jawa, khususnya pada materi 

aksara Jawa. 

Pembelajaran bahasa Jawa di SD 

Materi aksara Jawa di kelas III SD 

Pengembangan Media Pandawa (Pandai Aksara Jawa) 

untuk Siswa Kelas III Sekolah Dasar 

Melakukan validasi kepada ahli materi dan ahli media untuk mengetahui 

tingkat kelayakan produk pengembangan media Pandawa 

Melakukan uji coba produk untuk mengetahui efektivitas dan respons siswa 

terhadap produk pengembangan media Pandawa 

1. Persentase kelayakan media Pandawa: 93,3% (materi) dan 96,7% (media) 

2. Rata-rata perolehan nilai evaluasi siswa saat implementasi media: 93,8 

3. Persentase pencapaian hasil angket respons siswa: 95,3% 




