
 
 

10 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka  

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep maupun teori yang menjadi landasan 

teoritis dalam penelitian yang berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

Pada Materi Menulis Aksara Jawa Berbasis Concept Sentence Siswa Kelas IV SDN 

Mojolangu 5 Malang”.  

1. Lembar Kerja Peserta Didik   

Pada saat ini Lembar Kerja Siswa (LKS) di ubah menjadi Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) dalam artinya LKS dan LKPD adalah sama. Lembar Kerja Peserta 

Didik merupakan lembaran-lembaran yang berisi ringkasan materi, tugas-tugas, serta 

sebagai bahan ajar yang digunakan guru dalam pembelajarannya. Menurut Dinas 

Pendidikan Nasional (2006) Lembar Kerja Peserta Didik adalah lembaran-lembaran 

yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik.  Menurut Prastowo (2013) 

mengatakan bahwa Lembar Kerja Peserta Didik adalah sekumpulan kegiatan yang 

harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemaham sesuai indikator 

pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh.  

Lembar Kerja Peserta Didik merupakan salah satu bahan ajar yang berbentuk 

cetak yang disusun secara terstruktur dan memuat pencapaian tujuan pembelajaran 

yang harus dicapai oleh siswa. Menurut Majid (2009) Lembar Kerja Peserta Didik 

merupakan lembaran-lembaran yang berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa.  
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Menurut paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Lembar Kerja Peserta Didik 

suatu bahan ajar yang bententuk cetak serta lembaran-lembaran yang berisi 

sekumpulan kegiatan serta petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas 

yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang 

baik.  

a. Karakteristik dan Komponen Lembar Kerja Peserta Didik  

Dalam penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik harus memperhatikan kurikulum 

yang berlaku, mendorong siswa untuk belajar sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai serta penggunaan bahasa yang mudah dan disesuaikan dengan karakteristik 

siswa. Menurut Ibrahim (dalam Trianto 2012) mengembangan Lembar Kerja Peserta 

Didik harus memenuhi persyaratan meliputi 1) persyaratan pedagogik 2) persyaratan 

kontruksi 3) teknis.  

Persyaratan pedagogik Lembar Kerja Peserta Didik dibuat untuk menekan pada 

proses menemukan konsep pembelajaran. Persyaratan kontruksi Lembar Kerja 

Peserta Didik harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta disesuaikan 

dengan jenjang kelas. Persyaratan teknis mengembangkan Lembar Kerja Peserta 

Didik harus mencakup tulisan, gambar dan tampilan. 

Didalam Lembar Kerja Peserta Didik terdapat komponen-komponen 

penyusunan.  Menurut  Prastowo (2013:207) berpendapat bahwa komponen Lembar 

Kerja Peserta didik meliputi 1) Judul 2) Petunjuk belajar 3) Kompetensi dasar dan 

materi pokok 4) Informasi pendukung 5) Langkah-langkah kerja 6) Penilaian. 
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b. Langkah-Langkah Penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik  

Menyusun Lembar Kerja Peserta Didik harus melalui beberapa langkah. 

Berdasarkan Depdiknas (2006) terdapat empat tahap dalam penyusunan LKPD yaitu 

1) analisis kurikulum 2) menyusun peta kebutuhan LKPD 3) menentukan judul 

LKPD 4) menulis LKPD   

Pada langkah pertama dalam penyusunan LKPD adalah menganalisis kurikulum 

yang berlaku hal ini bertujuan untuk menentukan materi pokok yang membutuhkan 

lembar kerja peserta didik. Langkah menganalisis yang dilakukan adalah melihat 

materi pokok serta bahasan pokok yang akan diajarkan.  

Langkah kedua membuat peta kebutuhan Lembar Kerja Peserta Didik peta ini 

dimaksudkan untuk mencatat materi apa saja yang harus ada di dalam Lembar Kerja 

Peserta Didik. Pada peta ini juga untuk menentukan runtutan materi, urutan ini 

diperlukan untuk menentukan kebutuhan penulisan materi dalam Lembar Kerja 

Peserta Didik.  

Penentuan judul disesuaikan dengan Kopetensi Dasar, materi pokok yang terdapat 

pada kurikulum. Langkah terakhir adalah penulisan lembar kerja peserta didik, 

penulisan Lembar Kerja Peserta Didik dilakukan dengan tiga langkah yaitu: 1)  

Merumuskan indikator atau kompetensi yang harus dikuasai. 2) Menentukan alat 

penilaian. 3) Penyusunan materi yang berupa informasi pendukung, materi diambil 

dari berbagai sumber, penguatan materi mencantumkan refrensi, tugas yang diberikan 

harus ditulis dengan jelas, menyusun materi berdasarkan struktur Lembar Kerja 

Peserta Didik.  
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2. Menulis Aksara Jawa  

A. Menulis  

Menulis sebuah cara penuangan ide atau gagasan dalam bentuk kata dan 

kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis adalah melahirkan 

pikiran atau perasaan dengan tulisan.  Menurut Tarigan (2008:22) mengatakan 

bahwa prinsip utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak 

langsung.  

Menulis tidak hanya sebagai sarana komunikasi dari penulis kepada 

pembaca, menurut  Tarigan (2008:29) mengatakan bahwa menulis merupakan 

kemampuan kompleks yang menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan. 

Kurangnya pengetahuan akan membuat penulis kesulitan untuk menuliskan 

sebuah kata atau kalimat, kurangnya keterampilan dalam merangkai kata pembaca 

tidak akan memahami pesan yang disampaikan oleh penulis.  

Berdasarkan pengertian diatas, menulis adalah sebuah kegiatan yang 

mengaluarkan ide atau gagasan dalam bentuk kata atau kalimat yang bertujuan 

sebagai komunikasi secara tidak langsung dari penulis kepada pembaca. Menulis 

membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang luas untuk membantu penulis 

dalam menyampaiakan ide atau gagasannya. Menurut Yusuf (2012:9) mengatakan 

bahwa untuk mengembangkan kemampuan berbahasa atau keterampilan 

berkomunikasi anak melalui tulisan, sebagai cara untuk ekspresikan perasaan, 

gagaan atau pikirannya.  
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B. Aksara Jawa  

Aksara Jawa adalah jenis aksara yang digunakan oleh penduduk Jawa. Aksara 

yang berartikan huruf, aksara Jawa sebagai salah satu bentuk kebudayaan yang ada di 

Indonesia yang berasal dari pulau Jawa. Aksara Jawa disebut juga aksara Legena 

yang terdiri dari 20 huruf serta 20 pasangan, aksara Murda dan Sandhangan. 

Menulis aksara Jawa memiliki cara yang berbeda dengan menulis huruf latin. 

Menurut Carera (2014:10) berpendapat bahwa menulis akasara Jawa memiliki 

tingkatan kesulitan yang lebih rumit, cara menulis memiliki pemahaman, ketelitian 

dan latihan. Menulis aksara Jawa tidak hanya sekeder menulis tetapi harus 

memperhatikan kaida penulisannya, banyak aturan yang ada pada untuk menulis 

aksara Jawa.  

Menulis aksara Jawa memiliki keunikan yaitu sebuah aksara dasar yang tetap 

memiliki makna meskipun belum memiliki pasangan atau sandhangan. Pembelajaran 

aksara Jawa ini masuk di dalam pembelajaran bahasa Jawa materi aksara Jawa 

dengan Kompetensi Dasar 3.6 Mengenal dan memahami sandhangan aksara Jawa 4.6 

menulis kalimat dengan huruf latin dan huruf  Jawa menggunakan sandhangan aksara 

Jawa.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 aksara Jawa Legena 
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Huruf dasar dalam aksara Jawa disebut aksara Legena  serta pada setiap huruf dasar 

aksara Jawa memiliki Pasangan. Aksara jawa juga memiliki aksara Murda, aksara 

Swara.  Untuk penggunaan aksara murda dugunakan untuk penulisan pangkat atau 

gelar, sedangkan untuk aksara swara digunakan untuk huruf Vokal ketika berada di 

depan kalimat.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 pasangan aksara Jawa 

 

Serta Sandhangan yang berfungsi sebagai penanda pengubah bunyi aksara Jawa. 

Serta pada Sandhangan dibagi menjadi dua yaitu berupa vocal dan konsonan. 

Sandhangan yang berupa vocal adalah Taling tarung, Wulu, Pepet, Taling. 

Sedangankan sandhangan yang berupa konsonan adalah Wignya, Layar, Cecak, 

Pangkon dang Cakra keret. Menurut Carera (2014:12) sandhangan merupakan 

kelengkapan aksara Jawa yang terdiri dari simbol-simbol untuk mengubah bunyi 

aksara Legena. Jadi penggunaan Sandhangan digunakan untuk mengubah bunyi 

untuk mendapatkan bunyi yang sesuai dengan keinginan 
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Gambar 2.3 aksara Sandhangan  

 

Macam-macam fonem vokal dalam bahasa Jawa  

1.      Vokal /i/, terdiri dari 2 alofon : 

a.        i (i jejeg) Bunyi [i] dapat menduduki awal, tengah, dan akhir kata. Misalnya 

ijab,mrica dan tari. 

b.      I [I miring] Terletak pada kata yang diakhiri konsonan. Misalnya pada kata 

cacing (cacIng), wajik (wajIk) 

2.      Vokal /e/ Vokal mempunyai 2 alofon, yaitu: 

a.      /e/ (e swara jejeg/ e taling) menduduki semua posisi baik awal, tengah, dan akhir. 

Misalnya kata eman, gule. 

b.      /ɛ/ (e swara miring) terletak pada awal dan tengah kata. Misalnya gɛpɛng  

Kere /kere/ = miskin  Kere /kəre/ = tirai bamboo 

3.      Vokal ə 

Vokal /ə/ dalam bahasa Jawa bukan merupakan alofon fonem /e/ melainkan 

merupakan fonem tersendiri karena kedua bunyi itu dalam bahasa Jawa dapat 

membedakan makna. 

Geger /gɛgɛr/= huru hara   geger /gəgər/= punggung  

4.      Vokal /a/ terletak di depan, tengah, dan akhir. Contohnya Aku, laris, ora                 
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5.      Vokal /ɔ/ Bukan merupakan alofon dari /o/, namun vokal yang berdiri sendiri. 

Terletaki awal, tengah, dan akhir kata. Contohya : ɔmbɔ,  rɔtɔ, ulɔ  

6.      Vokal /o/ Terletak di awal, tengah, akhir kata. Misal : Obah, coba, kebo  

7.      Vokal /u/ Mempunyai 2 alofon, yaitu  u (swara jejeg) Terletak di awal, tengah, 

dan belakang kata. Contohya : Urip,  wuta, madu. Ủ swara miring berada di 

tengah kata. 

Misal : parỦt, pupỦr  

 

Fonem  Alofon  Awal  Tengah  Akhir  

/i/ [i] /iki/ /gilᴐ/ /pari/ 

[I]  /jaIl/  

/e/ [e] /enak/ /lele/ /sore/ 

[ԑ] /ԑlԑk/ /bԑbԑk/  

/ə/ [ə] /əntup/ /antəm/  

/a/ [a] /awak/ /jaran/ /ora/ 

[ᴐ] /ᴐnᴐ/ /rᴐtᴐ/ /lᴐrᴐ/ 

/o/ [o] /obah/ /bocah/ /loro/ 

/u/ [u] /urip/ /gulᴐ/ /putu/ 

[Ủ]  /abỦh/  
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Sandhangan swara sebagai pembentuk bunyi yang menghasilkan bunyi huruf 

vokal meliputi :  

1. Sandhangan Wulu  

Sandhangan ini berbentuk lingkaran kecil yang terletak di atas huruf aksara 

Legena yang berfungsi mengubah bunyi menjadi “i”.  

Contoh :  lima /limᴐ/   = 

Bukune doni ana lima    /bukune doni ᴐnᴐ limᴐ/ 

= 

   

2. Sandhangan Suku  

Sandhangan ini berada pada akhir serta menyambung dengan aksara Legena yang 

berfungsi mengubah bunyi menjadi “U” Pada bunyi u memiliki 2 cara membaca 

yaitu :  

Contoh :  Buku    =

 Buku iku suwek    /buku iku suwɛk/ 

= 

3. Sandhangan Pepet 

Sandhangan ini mirip dengan sandhangan wulu tetapi ukuran lingkaran lebih 

besar. Fungsi sandhangan ini mengubah bunyi menjadi “ɛ” 

Contoh :  Semir /Sɛmir/    = 

Semir sepatu werno ireng  /sɛmir sɛpatu wɛrno irɛng/ 

 = 
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4. Sandhangan Taling  

Sandhangan ini berada di belakang aksara yang berfungsi mengubah bunyi aksara 

menjadi “e ” 

Contoh :   Sate    = 

Aku tuku sate  = 

5. Sandhangan Taling Tarung  

Sandhangan ini berada di belakang huruf Aksara yang berfungsi mengubah aksara 

menjadi “ O” 

Contoh :  Topi    = 

  Aku tuku topi anyar  = 

Sandhangan Panyigeg wanda juga sebagai pelengkap untuk membentuk sebuah 

bunyi yang membentuk huruf konsonan meliputi :  

1. Sandhangan Layar  

Sandhangan ini berada di atas huruf aksara Jawa yang berfungsi sebagai penutup 

kata “ R “ 

Contoh : Kamar     = 

  Kamar iku resik    /kamar iku rɛsik/  

= 

2. Sandhangan Cecak  

Sandhangan ini berada di atas huruf aksara yang berfungsi sebagai penutup kata 

"Ng" 
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Contoh : Amung   /amỦng/ = 

  Amung ana siji  /amỦng ᴐnᴐ siji/ 

     = 

3. Sandhangan Wigyan  

Sandhangan ini berada di akhir huruf aksara yang berfungsi sebagai penutup kata 

“H” 

Contoh :  Gerah /gɛrah/   = 

  Ibu gerah waja  /ibu gɛrah wᴐjᴐ/ 

= 

4. Sandhangan Pangkon  

Sandhangan ini berada ada akhir kalimat yang berfungsi sebagai penutup kalimat. 

Menggunaan pangkon hanya digunakan untuk sandhangan yang tidak ada di 

sandhangan payigeg atau sandhangan swara.  

Contoh :  Rujak    = 

Aku tuku rujak   = 

 
Nama Aksara Aksara 

Legena 

Pemakaian dalam 

Kata 

Pemakaian dalam 

Kalimat  

Ha  Aku  Aku tuku segᴐ  

Na  Nulung  Aku ora iso nulỦng  

Ca  CelỦk  Jenengku dicelỦk  
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Ra  Rᴐsᴐ Aku duwe rᴐsᴐ 

Ka  Kacang  Kacang goreng 

Da  DulỦr  DulỦrku akeh  

Ta  Telu   Ibu duwe kamar telu  

Sa  Sare Ibu sare kale kulo 

Wa Wɛrnᴐ  Wɛrnᴐ  

 kamarku ijo  

La  Lᴐrᴐ Sirahku lᴐrᴐ 

Pa Pasar  ᴐnᴐ pasar malem  

Dha  Dhuwur  Layangane ᴐnᴐ dhuwỦr 

omah 

Ja  Jamu  Aku tuku jamu kunIr  

Ya Yaga Danu dadi yaga  
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C. Ruang Lingkup Materi Aksara Jawa 

Materi aksara Jawa yang diajarkan di kelas 3 terdiri dari mengenal dan 

memahami sandhangan aksara Jawa dan menulis kalimat dengan huruf latin dan 

huruf Jawa menggunakan sandhangan aksara Jawa, untuk indikator pencapaiannya 

sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi bentuk sandhangan aksara Jawa.  

2. Menjelaskan penggunaan sandhangan aksara Jawa unyuk penulisan kata. 

3. Menjelaskan penggunaan sandhangan aksara Jawa untuk penulisan kalimat.  

4. Menulis kata menggunakan sandhangan aksara Jawa.  

5. Menulis kalimat sederhana dengan menggunakan sandhangan aksara Jawa.  

Nya  Nyapu  Nani nyapu latar  

Ma  Mᴐcᴐ   Mᴐcᴐ bᴐsᴐ jᴐwᴐ  

Ga  Gajah Gajah iku gedhe  

Ba  Bᴐsᴐ   Sinau  bᴐsᴐ jᴐwᴐ 

Tha  ThukỦl  Pari ing sawah ora thukỦl  

  

Nga  Ngaso  Mari kerjo aku ngaso 
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3. Concept Sentence  

Concept sentence adalah model pembelajaran untuk melatih siswa dalam 

mengembangkan sebuah kata kunci menjadi kalimat. Menurut Lolita (2014:20) 

berpendapat bahwa alternatif untuk meningkatkan keterampilan guru dan siswa dalam 

aktivitas menulis serta dapat meningkatkan hasil belajar keterampilan menulis 

karangan narasi siswa.  Mengembangan keterampilan menulis didukung dengan 

beberapa kata untuk mengeksplor pemikiran siswa. Menurut Dian (2013:23) 

berpendapat bahwa mengembangkan kata kunci menjadi kalimat adalah metode tepat 

untuk membantu siswa dalam menulis karangan. Menurut Suprijono (dalam Amalia, 

2017) berpendapat bahwa Concept Sentence merupakan model pembelajaran yang 

diawali dengan menyampaikan kompetensi, sajian materi, pembelntukan kelompok 

heterogen, penyajian kata kunci sesuai materi bahan ajar dan penugasan kelompok 

Concept Sentence suatu teknik atau variasi dari cooperative learning yang 

dikembangkan oleh Rebert E. dari The John Hopkins University.  

Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan model Concept Sentence dalam 

pelaksanaannya siswa dibentuk kelompok dan siswa berperan untuk membuat 

kalimat dari kata kunci yang telah disediakan. 

a. Kekurangan dan Kelebihan Model Concept Sentence  

Pada setiap model pembelajaran yang ada memiliki kekurangan serta kelebihan 

masing-masing menurut (Huda,2013) berpendapat bahwa kelebihan Concept 

Sentence meliputi 

1. Meningkatkan semangat belajar siswa 

2. Membantu terciptanya suasana belajar yang kondusif 
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3. Memunculkan kegembiraan dalam belajar 

4. Mendorong dan mengembangkan sesuatu dalam pandangan yang berbeda 

5. Memperkuat kesadaran diri  

6. Lebih memahami kata kunci dari materi pokok pelajaran.  

Dalam kekurangan model pembelajaran Concept Sentence meliputi : 

1. Hanya untuk mata pelajaran tertentu 

2. Kecenderungan siswa yang pasif untuk mengmbil jawaban dari temannya.  

b. Langkah-langakah Model Concept Sentence  

Dalam setiap proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

diperlukan adanya langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah pembelajaran yang 

tepat sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan suatu model pembelajaran. 

Langkah-langkah pembelajaran Concept Sentence sebagai berikut :  

1. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyampaikan materi yang terkait dengan pembelajaran secukupnya 

3. Guru membentuk kelompok yang anggotanya kurang lebih 4-5 orang secara 

heterogen 

4. Guru menyajikan kata kunci dengan meteri yang disajikan 

5. Setiap kelompok diminta untuk membuat beberapa kalimat dengan 

menggunakan minimal 4 kata kunci pada setiap kalimat 

6. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan didepan siswa lain  

4. Karakteristik Peserta Didik  

Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan yang dimana lebih mengoptimalkan 

pertumbuhan dan perkembangan pada fisik, kecerdasan, emosional serta pada 
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komunikasi bahasa yang sesuai dengan kondisi siswa. Menurut Djali (dalam 

Ningrum, 2018) beberapa ciri pribadi anak pada usia anak-anak akhir yaitu (10-12 

tahun) yaitu mereka masih berfikir secara kritis dan realis, pada lingkungan yang baru 

mereka lebih banyak ingin tahu dan sukan belajar, lebih memperhatikan hal-hal 

praktis dan kongkrit, mulai timbul minat pada bidang-bidang tertentu, pada masa ini 

anak lebih menyukai berkelompok dan memilih memilih teman sebaya, serta mereka 

lebih mempunyai harga diri yang tinggi dan kuat untuk bersaing. Pada tahap ini siswa 

dapat menerapkan atau memecahkan masalah operasional secara kongkrit untuk 

semua masalah yang dihadapi di dalam kelas. Sehngga mereka lebih banyak 

membutuhkan ilustrasi, simulasi, gambar pada kegiatan pembelajaran mereka. Serta 

pada usia anak akhir ini anak menguasai keterampilan-keterampilan dasar seperti 

menulis, membaca, berhitung.  

Pembelajaran dapat terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dan 

lingkungnan sekitar. Menurut Mulyasa (2012:66) mengatakan bahwa pada usia 

sekolah dasar anak memiliki kesanggupan menyesuaikan diri dari sikap berpusat pada 

diri sendiri kepada sikap bekerja sama. Dalam proses belajar di sekolah, kematangan 

perkembangan social ini dapat dimanfaatkan dengan tugas-tugas kelompok. Tugas 

kelompok ini dapat memberikan kesempatan setiap siswa untuk belajar sikap dan 

kebiasaan dalam bekerja sama, saling menghormati dan bertanggung jawab.  

Seorang anak akan membangun pemikirannya sendiri melalui tahapan yang 

abstrak, dalam hal ini untuk membenarkan presepsi pemikiran mereka maka 

dibutuhkan pengalaman yang nyata dalam pembelajarannya. Menurut Sumantri 

(2011) pada usia Sekolah Dasar kemampuan berfikir logis serta dapat berfikir secara 
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sistematis untuk mencapai pemecahan masalah. Artinya siswa masih pada tahap 

berfikir kongkrit serta anak akan menemui banyak kesulitan bila diberikan tugas 

sekolah yang menuntut untuk berfikir secara abstrak atau berfikir secara 

membayangkan 

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

 

 

 

 

 

 

 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Tahun Persamaan Perbedaan 

1.  Sulastri 

Arisnawati 

Rahayu   

Pengembangan 

Lembar Kerja Siswa 

Berbasis Open Ended 

pada tema 2 subtema 2 

kelas IV Sekolah 

Dasar 

2017 - Sama-sama 

mengembangan

kan Lembar 

Kerja Siswa 

- Obyek yang 

diteliti 

- Menggunakan 

Open Ended 

- Tematik   

2.  Yulvi 

Mukhlisa   

Pengembangan 

Lembar Kerja Siswa 

Make A Match pada 

materi tata nama 

senyawa di SMAN 1 

Kota Jantho Aceh 

Besar   

2017 - Sama-sama 

mengembangka

n Lembar Kerja 

Peseta Didik 

- Obyek yang 

digunakan 

- Tingkatan yang 

digunakan  

- Tempat 

penelitian yang 

digunakan 

- Mata pelajaran 

yang digunakan    

3.  Wahyu 

Dwi Utami    

Pengembangan lembar 

kerja siswa Bahasa 

jawa materi unggah-

ungguh basa berbasis 

pembelajaran picture 

and picture di kelas V 

sekolah dasar  

2016 - Sama-sama 

pengembangan 

LKPD  

- Materi yang 

digunakan  

- Menggunakan 

picture and 

picture 

- Obyek yang 

digunakan   
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C. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Ideal :  
Bahan ajar Lembar Kerja Peserta Didik 

yang baik adalah disesuaikan dengan materi 

pembelajaran, disusun berdasarkan 

kebutuhan pembelajaran. Serta bahan ajar 

tersebut mereka untuk siswa serta 

mengaktifkan siswa pada saat 

mengerjakannya  

Kondisi di Lapangan :  

Berdasarkan observasi dan wawancara di SDN 

Mojolangu 5 Malang dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa guru menggunakan bahan ajar yang 

disediakan dari sekolah tanpa adanya tambahan 

bahan ajar lainnya. Sehingga siswa kurang 

berminat untuk mengerjakan dan sangat 

membosankan dala mengerjakannya.Bahan ajar 

yang digunakan disekolah tesebut kurang 

memenuhi kebutuhan serta kurang menariknya isi 

didalamnya.  

Analisis Kebutuhan :  

1. Keterbatasan bahan ajar Lembar Kerja Peserta Didik 

2. Pada pembelajaran Bahasa Jawa khususnya materi Aksara Jawa 

belum pernah bahan ajar yang dibuat sendiri, yang menarik minat 

siswa dan model pengerjaannya yang tidak membosankan.  

3. Bahan ajar Lembar Kerja Peserta Didik diterapkan kepada siswa 

untuk menarik minat belajar siswa serta mengurangi kebosanan 

siswa pada saat mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik.  

Solusi :  

Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik dalam menulis aksara jawa 

kelas IV sekolah Dasar   

Model Pengembangan : 

Mengembangkan bahan ajar dengan menggunakan model 

pengembangan ADDIE dengan 5 tahapan yaitu : Analyze (Analisis), 

Design (Desain), Development (Pengembangan), Implementation 

(Implemetasi), Evaluation (Evaluasi ). 

Produk : 

Menghasilkan Lembar Kerja Peserta Didik Menulis Aksara Jawa kelas 

IV Sekolah Dasar 


