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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Bahasa Jawa adalah bahasa daerah yang menjadi sarana komunikasi 

masyarakat Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menjadi warisan 

luhur bangsa Indonesia yang patut dilestarikan dan dijaga. Seiring berjalan dengan 

memperkenalkan Bahasa Jawa pada dunia modern akan menjunjung eksistensi 

budaya Indonesia. Bahasa Jawa yang terkikis dengan perkembangan zaman, maka 

dibutuhkannya pembelajaran yang memupuk untuk melestarikan Bahasa Jawa. 

Penggunaan bahasa daerah dengan sopan dan sesuai dengan tatanan Bahasa Jawa 

dapat menjadi cara untuk memupuk Bahasa Jawa agar selalu lestari. Hal ini sejalan 

menurut Suprawoto (2012:4) yang mengemukakan bahwa, Bahasa Jawa merupakan 

salah satu aset Negara yang wajib dihormati dan dipelihara oleh bangsa Indonesia. 

Demikian menjadi salah satu ketegasan yang bahwa perkembangan zaman bukan 

kendala berat untuk membanggakan Bahasa Jawa dengan memperkenalkan Bahasa 

Jawa kepada generasi tunas bangsa yaitu kepada siswa melalui adanya mata 

pelajaran Bahasa Jawa untuk mengenalkan kebudayaan bangsa. Bahasa Jawa 

memiliki kedudukan secara konstitusional sebagai catatan budaya Indonesia. 

Kedudukan Bahasa Jawa telah tercantum secara kontitusional pada UUD 

1945 pasal 32 ayat 1 dan 2 tentang kebudayaan Indonesia yang menjelaskan bahwa 

Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa daerah yang dijadikan sebagai kekayaan 

budaya nasional. Budaya daerah yang dikembanngkan melalui jalur 
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pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Bahasa Jawa 

merupakan alatpemersatu bangsa yang khususnya budaya jawa itu sendiri, hal ini 

sejalan menurut Rohmadi dan Hartanto (2011:9) yang menyatakan fungsi Bahasa 

Jawa sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan alat 

perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Sesuai dengan fungsi 

Bahasa Jawa tersebut  maka perlunya suatu upaya untuk melestarikan Bahasa Jawa 

dengan adanya mata pelajaran Bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib di sekolah. 

Mata pelajaran Bahasa Jawa adalah muatan lokal Jawa yang menjadi 

jembatan untuk mengenalkan budaya warisan leluhur kepada siswa khususnya 

daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sejalan menurut Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan 

lokal wajib di sekolah/madrasah. Hal tersebut menjelaskan bahwa Bahasa Jawa 

menjadi ciri khas dari masyarakat jawa itu sendiri, yang di dalamnya terdapat nilai-

nilai budipekerti yang dapat memberikan sumbangsih dalam pembentukan karakter 

bangsa. Mata pelajaran Bahasa Jawa memiliki tujuan pembelajaran menurut 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 yaitu salah satunya 

“Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik 

secara lisan maupun tulis”. 

Menurut Permendikbud No 67 tahun 2016 tentang kerangka dasar dan 

struktur kurikulum SD/MI menyebutkan “Bahasa daerah sebagai muatan lokal 

dapat diajarkan secara terintegrasi dengan mata pelajaran seni budaya dan prakarya 

atau diajarkan secara terpisah apabila daerah merasa perlu memisahkan”. 

Penjelasan tersebut mengungkapkan pembelajaran Bahasa Jawa menjadi suatu 

muatan lokal yang penting disetiap sekolah, karena untuk mengembangkan potensi 
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daerah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dan mempertahankan 

kelestarian budaya daerah. Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa di sekolah dasar 

diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 6 memiliki alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 

2x35 menit dalam satu minggunya. Pembelajaran Bahasa Jawa pada kurikulum 

KTSP 2013 mengusung tema-tema namun tetap mengacu pada kajian KI dan KD 

yang merujuk pada Permendikbud No 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar. Hal ini maka pembelajaran Bahasa Jawa tidaklah putus dari 

komponen salah satunya ialah, media pembelajaran untuk menjadi perantara dalam 

menyampaikan informasi kepada siswa. 

Media pembelajaran merupakan suatu alat atau perantara dalam 

menyampaikan informasi yang terkait dalam ilmu pengetahuan. Awal abad ke-21 

ini media pembelajaran tidak hanya berupa visual saja namun juga audiovisual, 

yang mana, pada zaman milineal ini perkembangan teknologi dunia sungguh pesat. 

Dengan adanya media siswa sudah tidak kesulitan dalam mencari informasi apapun 

dengan mudah dan cepat untuk menggali informasi secara global. Hal ini sejalan 

dengan Haryono (2014:94) pengertian media pembelajaran merupakan sebagai 

segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, 

dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk 

menambah informasi baru pada diri siswa dan dapat memberikan rangsangan 

kepada siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran. Media memiliki berbagai 

macam jenisnya seperti, media visual, audio, audio visual dan banyak lainnya. 

Tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, materi, serta fasilitas sekolah, 

hal demikian juga berguna untuk media yang menggunakan teknologi pendidikan 

seperti komputer, LCD proyektor dll. 
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Berdasarkan observasi awal dan wawacara bersama wali kelas guru kelas 

III A di SDN Kauman 2 Malang dilakukan pada tanggal 19 November 2018. 

Memperoleh hasil bahwa Kurikulum yang digunakan untuk matapelajaran Bahasa 

Jawa adalah KTSP 2013. Pembelajaran Bahasa Jawa dengan kurikulum ini yaitu 

materi yang disampaikan berupa tema-tema seperti, Welas asih marang kewan lan 

tetuwuhan, Pengalaman kang nyenengake,Mangsa dll. Guru mengemukakan 

bahwa pada proses pembelajaran Bahasa Jawa di kelas III A tersebut terdapat 

permasalahan terhadap penggunaan media, sehingga siswa kesulitan dalam 

memahami materi pembelajaran dan tidak tercapainya tujuan pembelajaran dengan 

optimal. Proses pembelajaran selama ini tidak menggunakan media selain media 

berupa video atau film pendek berBahasa Jawa. Berdasarkan hasil observasi bahwa 

video atau film pendek yang ditampilkan belum sesuai dengan kriteria media yang 

ideal. Pertama, video atau film pendek yang ditampilkan tersebut tidak sesuai 

dengan konten materi yang dibutuhkan, kurangnya penggunaan tata Bahasa Jawa 

yang baik dan benar, cerita yang ditampilkan kurang sesuai dengan tahap 

perkembangan siswa dan tidak adanya teks bacaan untuk menunjang membaca 

siswa dalam Bahasa Jawa.  

Hasil observasi dan wawancara bahwa guru menyatakan bahwa mayoritas 

karakteristik siswa kelas IIIA suka meniru penampilan yang dilihat dan bahasa yang 

disekitar mereka(modeling), lebih mudah memahami materi dengan cara melihat 

suatu dengan nyata yang bisa dipandang dan didengar, seperti dengan melihat serta 

mendengar seperti video atau film. Sejalan menurut Ashyar (2011:73) menyatakan 

audio visual adalah media yang libatkan penglihatan dan pendengaran dalam proses 
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pembelajaran dengan unsur suara dan gambar yang didapatkan dari berbagai 

sumber yang dapat merangsang anak untuk belajar. 

Materi yang sangat sulit dipahami adalah teks cerita. Materi teks cerita yang 

dimaksud merupakan cerita anak, dalam Bahasa Jawa adalah Wacan Bocah. 

Menurut hasil wawancara dengan guru wali kelas IIIA mengatakan bahwa, kendala 

selama pembelajaran Bahasa Jawa selama ini adalah sulitnya siswa dalam membaca 

dengan benar tulisan Bahasa Jawa dan memahami isi bacaan yang terdapat dalam 

isi Wacan Bocah. Siswa tidak tertarik dengan teks bacaan yang disajikan dalam 

bentuk buku, karena kurang menarik dan monoton. Siswa kesulitan untuk 

memahami unsur cerita Wacan Bocah yang terdiri dari alur, setting, tokoh, watak 

tema dana amanat. Materi ini terletak pada Kompetensi Dasar 3.1 Mengenal, 

memahami, dan mengidentifikasi teks cerita secara lisan dan tulis, 4.1 Membaca 

lancar bentuk teks cerita sederhana dengan memperhatikan pelafalan dan intonasi.  

Hasil wawancara sarana prasarana di SDN Kauman 2 Malang bahwa 

terdapat sumber daya sangat mendukung dengan adanya LCD ,sound serta 

Laboratorium Komputer yang memadai dengan jumlah 30 unit. Kemampuan 

mengoperasikan komputer siswa-siswi kelas III A di SDN Kauman 2 Malang ini 

sudah baik yang diperoleh dari mata pelajaran TIK, seperti kemampuan 

menghidupkan dan mematikan komputer dengan baik dan benar serta menjalankan 

program Microsoft word. Hal ini menjadi bekal untuk dapat mengembangkan suatu 

media yang lebih bervariatif sebagai perkembangan teknologi pendidikan.  

Berbagai permasalah yang ada, penulis berupaya untuk mengembangkan 

media baru yang relatif efektif dalam bentuk multimedia yang sifatnya audio visual. 

Rancangan media yang dikembangkan ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
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media yang efektif untuk menyampaikan materi unsur cerita, memberikan contoh 

cara membaca tulisan Bahasa Jawa dengan benar, memotivasi belajar siswa, dan 

melestarikan budaya daerah melalui teknologi pendidikan. Konten didalamnya 

yaitu, tema 1 Welas Asih Marang Kewan lan Tetuwuhan, KD 3.1 Mengenal, 

memahami, dan mengidentifikasi teks cerita secara lisan dan tulis, 4.1 Membaca 

lancar bentuk teks cerita sederhana dengan memperhatikan pelafalan dan intonasi 

materi Wacan Bocah, yaitu dengan peneliti melakukan penelitian dan 

pengembangan dengan mengangkat judul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Adobe Flash pada Materi Wacan Bocah Mata Pelajaran Bahasa Jawa 

untuk Siswa Kelas  III di SDN Kauman 2 Malang”.  

Media pembelajaran berbasis adobe flash ini dikembangkan untuk materi 

wacan bocah. Kesesuaian media dengan materi ini adalah untuk menarik perhatian 

siswa belajar memahami unsur cerita dan membantu siswa mengetahui cara 

membaca suatu bacaan dengan tulisan Bahasa Jawa dengan beberapa contoh agar 

dapat memberikan kesan yang lebih kongkrit kepada siswa. Penggabungan  dengan 

elemen-elemen animasi cerita, gambar sesuai tema, audio narasi berbentuk dialog 

dan cerita teks dan soal memberikan rangsangan kepada siswa untuk termotivasi 

mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa. Menjadi alat bantu guru menyampaikan 

materi dengan meminimalisir verbalisme. Media pembelajaran melalui 

pemanfaatan teknologi pendidikan seperti perangkat lunak Adobe Flash merupakan 

media yang digunakan untuk merancang suatu animasi tertentu yang bersifat 

interaktif yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Sejalan menurut Maulidta 

(2018:682) yang menyatakan bahwa Adobe flash merupakan aplikasi handal untuk 
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membuat animasi yang dapat mengvisualisasikan materi pembelajaran yang 

menarik dan interaktif.  

Adobe flash merupakan aplikasi untuk membuat suatu animasi dan media 

interaktif dengan penggabungan berbagai elemen didalamnya. Media ini menjadi 

salah satu penunjang teknologi pendidikan. Penggabungan antara teknologi 

pendidikan dengan matapelajaran Bahasa Jawa akan membantu melestarikan 

Bahasa Jawa dari perkembangan zaman. 

Penggunaan media dengan teknologi sangat banyak dijumpai dengan 

menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan budaya daerah seperti 

Bahasa Jawa meskipun, dibutuhkannya sarana dan prasarana yang mendukung. 

Penelitian in berdasarkan penelitian terdahulu. Pertama, oleh Hidayatul Maulidta 

(2018) yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 

Adobe Flash untuk Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi Siswa Kelas III SD. 

Tujuan penelitian ini dapat digunakan dalam pembelajaran menulis teks eksposisi 

karena dapat menstimulus siswa untuk menulis dengan adanya sajian animasi 

perkembangbiakan hewan, materi dan contoh soal. Kedua, oleh Frista Meylinda 

(2016) yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Keterampilan Berbicara 

dengan Program Adobe Flash untuk Siswa Kelas V SD. Tujuan penelitian ini adalah 

mengembangkan media pembelajaran keterampilan berbicara dengan program 

adobe flash dan  mendeskripsikan pengembangan dan kualitas media pembelajaran 

keterampilan berbicara dengan program adobe flash. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada peneliti ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Adobe Flash pada 

Materi Wacan Bocah Mata Pelajaran Bahasa Jawa untuk Siswa Kelas  III di 

SDN Kauman 2 Malang? 

2. Bagaimana efektivitas pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Adobe 

Flash pada Materi Wacan Bocah Mata Pelajaran Bahasa Jawa untuk Siswa 

Kelas  III di SDN Kauman 2 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini meliputi: 

1. Mendeskripsikan pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Adobe 

Flash Materi Wacan Bocahpada Mata Pelajaran Bahasa Jawa untuk Siswa 

Kelas  III di SDN Kauman 2 Malang. 

2. Mengetahui efektivitas pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Adobe Flash pada Materi Wacan Bocah Mata Pelajaran Bahasa Jawa untuk 

Siswa Kelas  III di SDN Kauman 2 Malang. 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk menghasilkan Media Pembelajaran berbasis Adobe Flash, maka 

perancang Media Pembelajaran memiliki kriteria berikut: 

1. Tampilan 

Media Pembelajaran ini tersusun atas audio visual, teks, animasi dan musik. 

Sumber pengambilan gambar dan animasi didapatkan dari internet. Perancangan 

dari media ini untuk mencapai Kompetensi Dasar dari mata pelajaran Bahasa Jawa 

untuk Kelas III Sekolah Dasar. Software yang digunakan dalam pembuatan media 

ini antara lain: Corel Draw untuk pembuatan storyboard daan Adobe Flash CS6 

untuk Prototype. Tampilan dari background berunsur alam pedesaan yang sesuai 

dengan tema Welas A 

sih marang Kewan lan Tetuwuhan, frame dengan ukiran kayu unsur jawa, 

dengan tokoh yang berinteraksi di dalamnya dengan menggunakan bahasa tata 

krama jawa. 

2. Konten  

Media ini berisi antara lain:  

a. Judul pokok bahasan yaitu Welas Asih marang Kewan lan Tetuwuhan. 

b. Panduan dalam mengoperasian media agar pengguna tidak 

kebingungan atau kesulitan dan dapat mengoperasikan dengan baik 

dan benar. 

c. Materi utama yaitu tentang Wacan Bocah atau cerita anak untuk anak-

anak yang berunsur cerita secara kontekstual tentang hewan dan 

tumbuhan di sekitar mereka. Wacan Bocah tersebut lebih mengarah 
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pada unsur sastra nonfiksi yaitu yang berhubungan dengan kehidupan 

dan pengalaman siswa. 

d. Kompetensi Dasar 3.1 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi 

teks cerita secara lisan dan tulis, 4.1 Membaca lancar bentuk teks 

cerita sederhana dengan memperhatikan pelafalan dan intonasi. 

Indikator pencapaiannya adalah 3.1.1 Menemukenali unsur-unsur 

intrinsik Wacan Bocah, 3.1.2 Menentukan unsur-unsur intrinsik 

(tema, alur dan amanat) Wacan Bocah, 3.1.3 Menunjukkan unsur-

unsur intrinsik (tokoh, dan latar) Wacan Bocah, 3.1.4 Menentukan  

unsur-unsur ekstrinsik Wacan Bocah, 4.1.1 Mengartikulasikan bunyi 

swara jejeg dan miring sesuai bahasa daerah dalam wacan bocah. 

e. Materi bentuk multimedia sifatnya audio visual yaitu dalam 

menampilkan materi Wacan Bocah ,yang simulasikan menggunakan 

gambar, teks, dan audio didalamnya untuk menginteraksikan 

penjelasan-penjelasan unsur-unsur instrinsik Wacan Bocah, dan unsur 

ekstrinsik Wacan Bocah, serta musik sebagai backsound dengan lagu 

jawa.  

f. Kuis, terdapat 10 soal sebagai evaluasi untuk mengetahui tercapainya 

indikator pembelajaran. 

 

E. Pentingnya Penelitian &Pengembangan 

Pentingnya pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Adobe Flash pada 

Mata Pelajaran Bahasa Jawa untuk Siswa Kelas  III di SDN Kauman 2 Malang, 

media ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, minat dan perhatian siswa 
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terhadap materi Bahasa Jawa, untuk lebih jauhnya pentingnya media pembelajaran 

berbasis Adobe flash dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk Guru  

a. Guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan 

menggunakan fasilitas sekolah berupa LCD dan komputer yang 

disediakan sekolah dengan adanya media pembelajaran yang 

mendukung fasilitas tersebut. 

b. Guru dapat menanamkan konsep unsur-unsur teks cerita Wacan 

Bocah,dengan menarik perhatian dan minat siswa yang berupa media 

audido visual. 

c. Guru dapat termotivasi untuk kreatif dalam mengembangkan media 

pembelajaran agar lebih bervariasi dan menarik perhatian siswa. 

2. Untuk Siswa 

a. Meningkatkan pemahaman siswa dalam konsep unsur-unsur teks 

cerita Wacan Bocah. 

b. Meningkatkan motivasi belajar siswa agar dengan mudah untuk 

menncapai indikator dan tujuan pembelajaran. 

c. Siswa mendapatkan pengalaman yang lebih variatif dengan media 

pembelajaran konvensional dan media pembelajaran berbasis adobe 

flash.  

d. Siswa dapat lebih aktif dan senang untuk mengikuti pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
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3. Untuk Sekolah 

a. Memberikan referensi penggunaan media pembelajaran di sekolah. 

b. Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah karena adanya 

pengembangan media yang inovatif dan memotivasi belajar siswa. 

4. Bagi pengembangan  

Bagi pengembangan sebagai penambah keterampilan serta wawasan dalam 

mengembangakan suatu media pembelajaran serta memberikan suatu pembelajaran 

berupa manfaat pemngembangan media yang dapatkan meningkatkan konsep 

belajar, menarik perhatian dan menyenangkan untuk siswa. 

 

F. Asumsi Dan Keterbatasan Penelitihan & Pengembangan 

Pengembangan ini berdasarkan asumsi bahwa selama ini proses 

pembelajaran Bahasa Jawa belum pernah menggunakan media apapun termasuk IT. 

Sarana prasarana di dalam kelas cukup mendukung untuk menyampaikan materi 

menggunakan IT dengan adanya LCD proyektor dan sound. Adanya media 

pembelajaran ini yang dikembangkan melalui perangkat lunak adobe flash 

diharapkan mampu menyampaikan konsep materi Wacan Bocah dengan baik 

sehingga pembelajaran akan menjadi optimal, dan memberikan pengalaman yang 

bervariasi untuk siswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar. 

Pengembangan ini mempunyai batasan-batasan dalam implementasinya 

yaitu diantaranya: 

1. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Adobe Flash pada Mata  

Pelajaran Bahasa Jawa untuk Siswa Kelas  III di SDN Kauman 2 Malang 
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2. Media ini dikembangkan untuk mencapai Kompetensi Dasar 3.1 Mengenal, 

memahami, dan mengidentifikasi teks cerita secara lisan dan tulis,  4.1 

Membaca lancar bentuk teks cerita sederhana dengan memperhatikan 

pelafalan dan intonasi tanpa mengikutkan materi dan Kompetensi Dasar 

lain. 

3. Penggunaan media dapat dilakukan di Laboratorium Komputer yang 

memadai, jika dilakukan klasikal dalam ruangan harus menggunakan 

fasilitas belajar yang mendukung seperti ruangan yang kondusif,  LCD, 

Laptop atau komputer kelas, Layar, dan Sound.   

 

G. Definisi Operasional 

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan  

Pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifasn produk tersbeut (Sugiyono 

2015 :297). Sejalan dengan penjelasan tersebut peneliti mendefinisikan bahwa 

pengembangan adalah suatu proses untuk menghasilkan karya dan inovasi baru 

yang dikembangkan berdasarkan peneliti terdahulu, untuk mencapai tujuan tertentu 

sehingga dapat berjalan lebih optimal. 

2. Pembelajaran Bahasa Jawa 

Pembelajaran Bahasa Jawa merupakan muatan lokal yang wajib ada di 

sekolah dasar/ madrasah untuk memberikan sumbasih nilai budipekerti untuk 

pembentukan karakter bangsa (Pergub Jatim No. 19 tahun 2014). Sejalan dengan 
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penjelasan tersebut peneliti mendefinisikan Bahasa Jawa adalah muatan lokal yang 

memiliki nilai karakter budaya yang cukup kuat untuk dilestarikan melalui jalur 

pendidikan dengan mengenalkan pada siswa. 

3. Media pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa 

sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi 

baru pada diri siswa dan dapat memberikan rangsangan kepada siswa untuk 

melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat kongkrit  (Haryono, 2014:94). 

Sejalan dengan menurut penjelasan tersebut peneliti mendefinisikan bahwa media 

pembelajaran adalah suatu perantara untuk menyalurkan informasi sehingga 

tercapainya suatu tujuan pembelajaran. 

4. Media pembelajaran berbasis Adobe flash 

Adobe flash merupakan aplikasi handal untuk membuat animasi yang dapat 

memvisualisasikan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif (Maulidta, 

2018:682). Sejalan dengan pernyataan tersebut peneliti mendefinisikan Media 

pembelajaran berbasis Adobe flash adalah suatu perangkat pembelajaran yang 

menggunakan perangkat lunak untuk membuat animasi yang sesuai dengan materi 

Wacan Bocah yang dapat menarik dan mencapai tujuan pembelajaran dengan 

konten dan design yang disesuaikan dengan karakteristik siswa yang mengusung 

budaya jawa 


