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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) 

Perkembangan media pembelajaran untuk saat ini sudah berkembang 

sesuai dengan perkembangan zaman. Media pembelajaran menjadi sangat 

beragam dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, untuk mata 

pelajaran bahasa Jawa media pembelajaran jarang ditemukan. Apalagi untuk 

materi aksara Jawa jarang yang membuat suatu media pembelajaran tentang 

materi yang mengenalkan huruf – huruf aksara Jawa kepada siswa sekolah dasar. 

Padahal aksara Jawa termasuk warisan Indonesia yang patut dan layak 

dipertahankan. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan media pembelajaran 

tentang materi aksara Jawa. Pengembangan media pembelajaran “KOPAJA” 

(Koper Aksara Jawa) adalah salah satu solusi untuk mengenalkan huruf – huruf 

aksara Jawa pada siswa sekolah dasar dengan desain yang menarik. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Gentry (dalam Yaumi, 2018: 83) menjelaskan bahwa 

pengembangan pembelajaran merupakan pendekatan sistematik untuk desain, 

produksi dan implementasi pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran 

“KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) merupakan pengembangan dari media yang 

sudah ada dan akan dikembangkan menjadi lebih menarik dan tahan lama.  

Pengembangan dapat dikatakan sebagai kegiatan perubahan secara 

bertahap. pengembangan media pembelajaran “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) 

diharapkan mampu membantu guru dalam proses pembelajaran untuk 
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menyampaikan isi materi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Gagne dan Briggs 

(dalam Arsyad, 2014:4) mengemukakan bahwa media pembelajaran terdiri dari 

alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi, yang meliputi gambar, tape 

recorder, film, foto, video kamera, buku, kaset, video recorder, komputer, televisi 

dan slide (gambar bingkai).  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran 

“KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) adalah pengembangan media secara bertahap 

dari produk yang sudah ada dan dikembangkan menjadi media yang lebih 

menarik, kuat, kokoh dan tahan lama. Media sebelumnya terbuat dari bahan yang 

tidak kokoh dan tidak tahan lama yaitu dari Styrofoam, selain itu juga bisa rusak 

sewaktu – waktu apabila dimainkan oleh siswa secara terus menerus. Oleh karena 

itu perlu adanya pengembangan media pembelajaran “KOPAJA” (Koper Aksara 

Jawa) terbuat dari bahan yang kokoh, kuat dan tahan lama yaitu dari kayu. 

Perbedaan dengan media yang sudah ada dan media yang akan dikembangkan 

adalah media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) dapat berbunyi. Diharapkan 

dengan adanya media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) dapat membantu guru 

menyampaikan isi materi dalam proses pembelajaran, sehingga proses 

pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) ini merupakan jenis media 

audio visual. Menurut Satrianawati (2018:10) menjelaskan bahwa media audio 

visual merupakan media yang dapat dilihat dan didengar secara bersamaan. Media 

ini mengandalkan indera penglihatan dan pendengaran secara bersamaan. 

Keterbatasan keterampilan yang dimiliki oleh peneliti maka pembuatan media 

dilakukan dengan orang yang ahli atau sesuai dengan bidangnya. Pengembangan 
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media ini sesuai dengan kompetensi dasar pada mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 

III Sekolah Dasar yaitu: 3.7 mengenal dan memahami semua aksara legena. 

Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) dikembangkan oleh peneliti dan 

merupakan hasil desain peneliti dari produk yang sudah ada sebelumnya. 

Keterbatasan keterampilan yang dimiliki oleh peneliti maka pembuatan media 

dilakukan dengan orang yang ahli atau sesuai dengan bidangnya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Yaumi (2018:83) bahwa kegiatan pengembangan media 

pembelajaran memiliki empat alasan utama yaitu digambarkan sebagai berikut ini: 

 

Gambar 2.1 Sasaran Pengembangan 

Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) ini berupa puzzle lepas pasang 

berbentuk koper yang di dalamnya terdapat huruf aksara Jawa berjumlah 20 huruf. 

Media ini dapat digunakan untuk satu kelas dan dapat digunakan untuk 

berkelompok. Selain huruf aksara Jawa ukuran besar ada huruf aksara Jawa yang 

berukuran kecil. Huruf aksara Jawa yang berukuran kecil tersebut akan digunakan 

untuk siswa ketika berkelompok. Siswa akan dibagi menjadi 4-6 kelompok yang 

terdiri dari 4-7 orang. Aksara Jawa yang ukuran kecil akan dibagikan kepada 

masing-masing kelompok. Tiap kelompok mendapatkan aksara Jawa yang 

1. Mengembangkan bentuk 
yang sudah ada

2. Memodifikasi atau 
mengubah bagian - bagian 

yang tidak sesuai kebutuhan

3. Menggabungkan elemen -
elemen penting dari produk 

yang sudah ada dengan produk 
yang lainnya

4. Membuat atau menciptakan 
produk baru

PENGEMBANGAN
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bermacam-macam. Guru akan menginstruksikan kepada siswa untuk mencari 

huruf dan akan di tempelkan di sisi bagian kanan media koper.  

Misalnya, guru menyuruh kelompok untuk mengambil huruf HA dan langsung 

menempelkan ke media koper, maka kelompok tersebut akan mendapatkan 1 poin 

dan seterusnya. Jadi, media berbentuk koper ketika dibuka sisi sebelah kiri untuk 

aksara Jawa yang dapat berbunyi dan sisi sebelah kanan untuk huruf aksara Jawa 

yang ukurannya kecil.   

2. Ciri – Ciri Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) 

Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) ini memiliki ciri – ciri yang 

menarik dan relevan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Semi (dalam 

Syahruddin, 2010:6) bahwa media pembelajaran yang efektif memiliki ciri – ciri 

sebagai berikut ini:  

a. Relevan, artinya: media harus sesuai dengan hakikat materi serta tujuan yang 

akan dicapai. Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) ini sesuai dengan materi 

yaitu pengenalan huruf aksara Jawa. 

b. Sederhana, artinya: media bukan sesuatu alat yang rumit, akan tetapi alat yang 

mudah untuk digunakan. Bahkan media sendiri digunakan untuk 

mempermudah sesuatu yang rumit tersebut. Media “KOPAJA” (Koper Aksara 

Jawa) ini mudah digunakan oleh guru dan siswa. 

c. Essensial, artinya: media memang sudah seharusnya menjadi suatu yang perlu 

ada untuk membantu kelancaran dalam proses belajar – mengajar. Misalnya: 

terdapat pengeras suara dalam suatu kelas yang besar. Media “KOPAJA” 

(Koper Aksara Jawa) ini bisa berbunyi dan ukurannya besar, jadi cukup untuk 

suatu kelas yang besar. 
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d. Menarik dan menantang, artinya: mampu memberikan daya tarik, penyegaran 

serta variasi yang dapat menghilangkan kebosanan siswa dalam proses 

pembelajaran. Media yang baik sekalipun apabila dipakai secara terus – 

menerus tidak menimbulkan kebosanan dan daya tarik. Media “KOPAJA” 

(Koper Aksara Jawa) ini dapat menarik perhatian siswa karena bisa berbunya 

serta huruf aksara Jawa memiliki warna yang beragam dan cerah sehingga 

tidak membuat siswa bosan.  

3. Fungsi Media Pembelajaran “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) 

Media“KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) ini memiliki fungsi umum dan 

fungsi khusus. Menurut Kustiawan (2016:9) menjelaskan bahwa fungsi umum dan 

fungsi khusus adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi umum 

Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) ini sebagai pembawa pesan (materi) 

dari sumber pesan (guru) ke penerima pesan (siswa) untuk mencapai tujuan 

pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan. 

b. Fungsi khusus 

1) Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) ini dapat menarik perhatian siswa 

karena warnanya yang berwarna – warni dan bisa berbunyi. 

2) Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) ini dapat memperjelas dalam 

penyampaian pesan (materi). 

3) Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) ini dapat mengaktifkan siswa dalam 

proses pembelajaran. Jadi tidak hanya guru yang aktif, akan tetapi siswa juga 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. 
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4. Manfaaat Media Pembelajaran “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) 

Pengembangan media pembelajaran “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) ini 

selain memiliki fungsi, juga memiliki manfaat. Salah satu manfaatnya adalah 

dapat menumbuhkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut 

Susilana & Riyana (2009:10) media pembelajaran juga memiliki nilai dan 

manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Membuat konkret konsep – konsep yang abstrak. 

Misalnya: dalam menjelaskan materi pengenalan huruf – huruf aksara Jawa 

dapat menggunakan media yang benar – benar bisa dipegang dan dimainkan 

oleh siswa yaitu media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) 

b. Menghadirkan objek – objek yang berbahaya. 

Misalnya: guru menjelaskan menggunakan gambar atau televise mengenai 

binatang buas, seperti buaya, beruang, harimau dan lain sebagainya. Media 

pembelajaran “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) tidak termasuk berbahaya 

karena untuk materi pengenalan huruf aksara Jawa. 

c. Menampilkan objek yang terlalu besar ataupun kecil. 

Misalnya: objek yang terlalu besar guru menyampaikan gambaran tentang 

sebuah candi, kapal laut, pesawat udara dan lain sebagainya. Objek yang 

terlalu kecil contohnya yaitu virus, bakteri, semut, dan lain sebagainya. 

Biasanya materi aksara Jawa hanya terdapat dalam buku maupun gambar 

poster saja. Oleh karena itu dengan adanya media “KOPAJA” (Koper Aksara 

Jawa) yang tidak terlalu besar dan terlalu kecil, sehingga dapat dimainkan 

oleh siswa. 
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d. Menampilkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat. 

Gerakan yang lambat (slow motion) dalam media film dapat terlihat 

melesatnya anak panah, suatu ledakan maupun lintasan peluru. Gerakan yang 

terlalu lambat seperti mekarnya bunga, pertumbuhan kecambah dan lain 

sebagainya. Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) dimainkan oleh siswa, 

jadi gerakan tidak cepat ataupun lambat. 

Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa ) juga memiliki manfaat dalam 

proses pembelajaran. Manfaat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu bagi siswa dan 

bagi guru. Hal ini dijelaskan oleh Satrianawati (2018:9)  dalam sebuah tabel, yaitu 

sebagai berikut:  

Tabel 2.1 Manfaat Media Pembelajaran Guru – Siswa 

Aspek Manfaat media pembelajaran 

Bagi guru Bagi siswa 

Penyampaian 

materi 

Adanya media “KOPAJA” (Koper 

Aksara Jawa), memudahkan guru 

dalam mengenalkan huruf aksara 

Jawa kepada siswa 

Adanya media “KOPAJA” (Koper 

Aksara Jawa), memudahkan siswa 

dalam mengenal dan memahami 

huruf aksara Jawa 

Konsep  Adanya media “KOPAJA” (Koper 

Aksara Jawa) materi yang bersifat 

abstrak menjadi konkret 

Adanya media “KOPAJA” (Koper 

Aksara Jawa) membuat konsep 

materi mudah dipahami konkret 

medianya dan pemahamannya 

Waktu Lebih efektif dan efisien, 

mengulang materi pengenalan 

aksara Jawa hanya seperlunya saja 

Memiliki waktu yang lebih banyak 

dalam mempelajari huruf aksara Jawa  

Minat Mendorong minat belajar dan 

mengajar guru dalam materi aksara 

Jawa 

Membangkitkan minat belajar siswa 

dalam materi aksara Jawa 

Berbeda halnya dengan pendapat Arsyad (2014:29) mengemukakan dari 

beberapa ahli bahwa manfaat dari penggunaan media pembelajaran adalah sebagai 

berikut: (1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian informasi dan 

pesan, sehingga dapat meningkatkan dan memperlancar proses dan hasil dalam 

belajar; (2) Media pembelajaran dapat mengarahkan dan meningkatkan perhatian 

siswa sehingga dapat menumbuhkan interaksi dan motivasi belajar secara 

langsung antara siswa dengan lingkungannya dan memungkinkan siswa untuk 
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belajar sendiri sesuai dengan minat dan kemampuannya; (3) Dapat mengatasi 

keterbatasan indera, ruang dan waktu; (4) Media pembelajaran memungkinkan 

siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, guru dan 

lingkungannya. 

5. Jenis – Jenis Media Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) yang 

tidak sesuai dengan tujuan dan isi proses pembelajaran, akan menjadikan proses 

pembelajaran tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan yang 

diinginkan. Siswa juga akan menjadi bingung apabila tidak sesuai, sehingga perlu 

mengenal dan memahami berbagai macam atau jenis media pembelajaran dan 

karakteristiknya. Jenis – jenis media pembelajaran secara umum menurut 

Satrianawati (2018:10) terbagi menjadi empat, yaitu: (1) Media visual; (2) Media 

Audio; (3) Media Audio Visual; dan (4) Multimedia. Penjelasannya adalah 

sebagai berikut ini: 

a. Media Visual  

Media visual adalah media yang dapat dilihat. Media ini mengandalkan 

indera penglihatan. Contohnya yaitu: media gambar, komik, poster, majalah, 

foto, miniatur, alat peraga dan lain sebagainya. 

b. Media Audio 

Media Audio adalah media yang dapat didengar. Media ini mengandalkan 

indera pendengaran. Contohnya yaitu: siaran radio, alat musik, lagu, dan lain 

sebagainya. 
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c. Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media yang dapat dilihat dan dapat didengar. 

Media ini mengandalkan indera penglihatan dan pendengaran. Contohnya 

yaitu: televisi, film, drama, dan lain sebagainya. 

d. Multimedia 

Multimedia adalah semua jenis media yang terangkum menjadi satu. 

Contohnya yaitu: internet. 

Dari penjelasan jenis – jenis media pembelajaran diatas, media 

pembelajaran “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) termasuk dalam media audio 

visual, karena dapat dilihat dan dapat didengar.  

6. Kriteria Memilih Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dikembangkan tidak boleh secara sembarangan. 

Media pembelajaran memiliki kriteria tersendiri dalam memilih sebuah media 

pembelajaran. Menurut Handayani (2014:88.89) kriteria tersebut terbagi menjadi 

dua, yaitu:  

a. Kriteria Umum, artinya masih mempertimbangkan hal – hal yang sifatnya 

masih umum, antara lain: 

1) Bersifat ekonomis, bila dikurskan dengan uang maka tergolong relatif murah. 

Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) tergolong relatif murah sesuai 

dengan bahan yang digunakan serta kerumitan dalam pembuatannya. 

2) Bersifat sederhana dan praktis, tidak membutuhkan pelayanan khusus 

ataupun keterampilan khusus dalam mengoperasikan. Media “KOPAJA” 

(Koper Aksara Jawa) ini praktis karena berbentuk sebuah koper yang dapat 



22 
 

 
 

dibawa kemana – mana dan dalam penggunaanya tidak membutuhkan 

keterampilan khusus. 

3) Mudah didapatkan atau diperoleh, mudah ditemukan di daerah sekitar, tidak 

perlu memesan khusus diperusahaan tertentu. Bahan yang digunakan dalam 

media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) mudah ditemukan yaitu kayu. 

4) Bersifat fleksibel, bermanfaat untuk tujuan instruksional dan tidak mudah 

dipengaruhi oleh faktor luar. Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) tidak 

mudah dipengaruhi luar karena media ini asli memuat materi aksara Jawa 

yaitu termasuk budaya asli di Indonesia. 

5) Komponen – komponennya sesuai dengan tujuan, keadaan fisik, misi dan 

pesan yang dibawa oleh media harus sesuai dengan tujuan. Media 

“KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) ini sesuai dengan tujuan. Tujuannya yaitu 

untuk memudahkan atau membantu siswa dalam mengenal huruf aksara 

Jawa. 

b. Kriteria Khusus, artinya memilih media pembelajaran tergantung dari tujuan 

pembelajarannya. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih media ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Ketepatan dengan tujuan pengajaran; 

2) Cara pencapaian tujuan; 

3) Dukungan terhadap isi bahan; 

4) Tingkat kesukaran. 
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7. Kelebihan dan Kekurangan Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) 

Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) merupakan pengembangan 

media pembelajaran yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan 

pengembangan media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) adalah sebagai berikut: 

a. Dapat menarik perhatian siswa. 

b. Siswa dapat terlibat langsung dalam menggunakan media tersebut. 

c. Memudahkan siswa dalam mengenal huruf – huruf aksara Jawa. 

d. Huruf aksara Jawa nyata , tidak abstrak yang bisa dipegang oleh siswa. 

e. Media dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. 

f. Media kuat dan kokoh karena terbuat dari kayu. 

g. Media dapat berbunyi. 

h. Dapat digunakan dalam kegiatan yang sifatnya berkelompok. 

Pengembangan media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) selain memiliki 

kelebihan, namun juga memiliki kekurangan yaitu, sebagai berikut: 

a. Media hanya digunakan pada mata pelajaran Bahasa Jawa materi Aksara 

Jawa, karena media ini dirancang berdasarkan analisis kebutuhan. 

b. Materi yang tersedia terbatas, karena fokus penelitian dan pengembangan 

media ini hanya pada materi aksara Jawa lebih tepatnya yaitu mengenalkan 

huruf – huruf aksara Jawa kepada siswa. 
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8. Aksara Jawa 

Materi yang akan digunakan dalam media “KOPAJA” (Koper Aksara 

Jawa) adalah aksara Jawa. Aksara Jawa ada beberapa jenis yaitu yaitu aksara 

murda, aksara swara, aksara carakan/legena, pasangan dan sandhangan. Aksara 

Jawa yang akan digunakan dalam media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) adalah 

aksara Jawa carakan/legena. Aksara Jawa menurut Pitarto (2017:19) adalah salah 

satu hasil atau warisan budaya masyarakat suku Jawa. Sebagian masyarakat 

menganggap aksara Jawa ini muncul berdasarkan cerita rakyat yaitu Ajisaka. 

Kisah Ajisaka tersebut, Ajisaka menjadi raja di Medhangkamulan setelah 

mengalahkan Dewatacengkar, Ajisaka menyuruh abdinya untuk menjaga sebuah 

keris yang dimilikinya serta menyuruh abdi yang lain untuk mengambilnya. 

Kedua abdi sama – sama melaksanakan amanah dan memegang prinsip yang 

diberikan oleh Ajisaka sehingga terjadilah sebuah perseteruan. Kedua abdi 

Ajisaka meninggal dan untuk mengenang serta memperingatinya, Ajisaka 

menciptakan aksara Jawa Hanacaraka yang biasa disebut dengan aksara Carakan.  

Namun, hal ini masih diperdebatkan karena bukti – bukti tentang 

kerajaan Medhangkamulan belum pasti, sehingga masih dianggap hanya sebatas 

cerita rakyat saja. Berbeda dengan Prof. Timbul Haryono dari UGM dan Prof. 

Singgih Wibisono dari UI dalam buku Ngelmu Urip karya Ki Sondong Mandali 

(dalam Pitarto,2017:20) mengemukakan bahwa aksara Jawa (Hanacaraka) 

merupakan hasil rekayasa pada zaman Sultan Agung yang berasal dari Mataram. 

Buku ini juga menjelaskan bahwa jika memang aksara Kaganga berjumlah 46 – 

50 huruf adalah turunan dari aksara Jawa (Hanacaraka) yang jumlahnya ada 20 

huruf, setidaknya dalam aksara Kaganga tersebut mampu memadahi untuk 
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menuliskan kata Jawa semua. Akan tetapi, ternyata aksara Kaganga tidak bisa 

memadahinya. Zaman dahulu, aksara Jawa dipakai untuk menulis karya sastra. 

Seiring dengan pengaruh dan perkembangan pada masa penjajahan Belanda, 

aksara Jawa diganti dengan aksara Latin. Tidak heran jika saat ini media seperti 

majalah, buku sudah jarang ditemukan dengan tulisan menggunakan aksara Jawa. 

Hal tersebut merupakan salah satu penyebab bahwa aksara Jawa saat 

implementasi di lapangan sangat kurang.  

Annas Marzuki Sulaiman (dalam Pitarto, 2017:21.22) mengungkapkan 

pendapat bahwa sekarang ini sangat jarang orang yang bisa membaca aksara 

Jawa, bahkan bisa dikatakan sangat sedikit orang yang bisa membaca aksara 

Jawa. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya media pembelajaran aksara Jawa 

dan jarang sekali penggunaan aksara Jawa dalam kehidupan sehari – hari. Aksara 

Jawa pada saat ini diajarkan pada jenjang SD, SMP, bahkan SMA. Kendalanya 

adalah dalam proses pembelajaran tidak adanya media untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran. Media hanya berupa buku pepak bahasa Jawa maupun gambar saja. 

Oleh karena itu, pada anak zaman sekarang menganggap aksara Jawa itu sulit, 

ribet bahkan ketinggalan zaman atau kuno untuk dipelajari. Padahal aksara Jawa 

merupakan warisan budaya yang patut untuk dilestarikan dan dipertahankan. 

Maka dari itu, perlu adanya pengembangan media aksara Jawa sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan zaman saat ini yang menarik, kreatif dan inovatif 

untuk mendukung proses pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

sesuai dengan yang diinginkan. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian harus ada beberapa hasil penelitan yang mendukung 

untuk melakukan penelitian dan pengembangan media “KOPAJA” (Koper Aksara 

Jawa) ini, penelitian tersebut diantaranya berjudul:  

1. Pengembangan Media PERDASAWA (Permainan Dakon Aksara Jawa) Mata 

Pelajaran Bahasa Jawa Kelas V Sekolah Dasar oleh Yeni Dwi Wulandari, 

Endang Poerwanti dan Nafi Isbadrianingtyas. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, media PERDASAWA 

(Permainan Dakon Aksara Jawa) mendapat respon positif dari siswa, efektif 

dan layak digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini berdasarkan dari 

hasil analisis uji validasi media, pembelajaran, materi, guru serta siswa.  

2. Pengembangan Media KIJANK (Komik Indonesia, Jawa, dan Aksara Jawa) 

Pembelajaran Bahasa Jawa Kelas 5 Sekolah Dasar oleh Nurhasanah, Arif 

Budi Wurianto dan Bustanol Arifin. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, media tersebut mempunyai 

kelebihan yaitu media aman dan mudah digunakan, gambar tidak 

mengganggu materi dan bersifat fleksibel (mudah dibawa dan dipindahkan 

kemana saja). Media ini layak digunakan karena memenuhi kriteria layak dari 

segi pembelajaran, isi materi, interaksi dan umpan balik. 

3. Pengembangan Media MONORAJA (Monopoli Aksara Jawa) untuk Siswa 

Sekolah Dasar oleh Maulia Syahbarina. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, media tersebut terbuat dari 

bahan kayu sehingga awet untuk digunakan. Selain itu media tersebut juga 

mudah dan praktis untik dibawa kemana – mana, karena didesain berbentuk 
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kotak yang dapat dilipat dan bagian dalamnya digunakan untuk menyimpan 

alat – alat permainan. Media ini juga layak untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

Dibawah ini akan dijelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian 

dan pengembangan yang akan dilakukan dengan penelitian – penelitian yang 

relevan diatas, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian yang Relevan 

Nama / Tahun Judul Persamaan Perbedaan 

Yeni Dwi Wulandari, 

Endang Poerwanti, dan 

Nafi Isbadrianingtyas/2018 

Pengembangan 

Media 

PERDASAWA 

(Permainan 

Dakon Aksara 

Jawa) Mata 

Pelajaran Bahasa 

Jawa pada Kelas 

V Sekolah Dasar  

1. Penelitian yang 

digunakan sama yaitu 

penelitian R & D dan 

jenis penelitian yang 

dilakukan adalah 

pengembangan. 

1. Media digunakan 

untuk siswa kelas V 

Sekolah Dasar 

2. Penelitian dilakukan 

pada jenjang Sekolah 

Dasar 

2. Media digunakan 

membantu siswa 

membaca Aksara 

Jawa beserta 

pasangannya 

 

 

3. Media tidak 

mengeluarkan 

suara/tidak berbunyi 

Nurhasanah, Arif Budi 

Wurianto, dan Bustanol 

Arifin/2015 

Pengembangan 

Media KIJANK 

(Komik 

Indonesia, Jawa, 

dan Aksara Jawa) 

Pembelajaran 

Bahasa jawa 

Kelas 5 Sekolah 

Dasar 

1. Penelitian yang 

digunakan sama 

yaitu penelitian R & 

D dan jenis 

penelitian yang 

dilakukan adalah 

pengembangan. 

1. Media terdapat 

aksara swara, aksara 

murdha dan wilangan 

serta sandhangan. 

2. Penelitian dilakukan 

pada jenjang Sekolah 

Dasar 

2. Media tidak 

mengeluarkan 

suara/tidak berbunyi 

3. Media digunakan 

untuk siswa kelas V 

Sekolah Dasar 

Maulia Syahbarina/2017 Pengembangan 

Media 

MONORAJA 

(Monopoli Aksara 

Jawa) untuk 

Siswa Sekolah 

Dasar 

1. Penelitian yang 

digunakan sama 

yaitu penelitian R & 

D dan jenis 

penelitian yang 

dilakukan adalah  

pengembangan. 

1. Media digunakan 

untuk siswa kelas V 

Sekolah Dasar 

2. Penelitian dilakukan 

pada jenjang Sekolah 

Dasar 

2. Media tidak 

mengeluarkan 

suara/tidak berbunyi 



28 
 

 
 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 
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Media pembelajaran yang sesuai, menarik, kreatif dan bisa membantu 

dalam penyampaian materi didukung pula dengan metode yang inovatif 
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