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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan oleh 

masyarakat Jawa sebagai cara berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini sejalan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY 

yang mengungkapkan bahwa “Bahasa Jawa yakni salah satu bahasa yang 

merupakan bagian dari kebudayaan nasional Indonesia yang hidup dan 

tetap dipergunakan dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan”. 

Selain sebagai bahasa komunikasi bahasa Jawa juga merupakan salah 

satu bahasa daerah yang memiliki penutur paling banyak diantara bahasa-

bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa Jawa sendiri digunakan 

sebagai bahasa ibu oleh suku Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa 

Timur. Selain Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahasa Jawa juga digunakan 

pada daerah-daerah transmigrasi mulai dari Sumatra hingga Papua (Irian 

Jaya) meskipun terdapat perbedaan dalam cara penuturannya. 

Selain digunakan sebagai bahasa sehari-hari dalam berkomunikasi, 

bahasa jawa juga dijadikan salah satu mata pelajaran yang wajib untuk 

diketahui dan dipelajari oleh seluruh siswa sekolah dasar. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Ariyanty yang mengemukanan bahwa “bahasa daerah 

merupakan salah satu unsur budaya yang mempunyai peranan penting, 

antara lain sebagai “lambang kebanggaan daerah, lambang identitas 

daerah, dan alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah” 

kedudukan dan fungsi bahasa daerah dan bahasa asing”. 
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Salah satu provinsi yang mewajibkan bahasa Jawa sebagai mata 

pelajaran yakni Provinsi Jawa Timur. Hal ini diperkuat dengan adanya 

Peraturan Gubernur jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata 

Pelajaran Bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib diajarkan disekolah/ 

Madrasah berdasarkan terhadap ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) 

Undang- Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 

Lambang Negara serta Lagu  Kebangsaan, maka pemerintah daerah wajib 

mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar 

tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan 

bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi 

bagian dari kekayaan budaya Indonesia. 

Bahasa Jawa dijadikan sebagai mata pelajaran muatan lokal, hal ini 

didasarkan pada keadaan bahwa tidak semua daerah di Indonesia 

menjadikan bahasa Jawa sebagai mata pelajaran tetap. “Muatan lokal 

sendiri adalah sebuah pengembangan kurikulum yang materinya berupa 

materi yang berdasar pada kebutuhan lembaga sekitar pendidikan” 

(Sugiyono, 2001:11). Tujuan dari muatan lokal tersebut adalah 

mengembangkan potensi siswa agar terampil dan mampu memahami 

kondisional yang ada di lingkungannya.  

Masuknya mata pelajaran bahasa Jawa pada tingkat Sekolah Dasar/ 

Madrasah sebagai muatan lokal bukanlah hal baru yang ada dalam proses 

pembelajaran namun dengan seiringnya perkembangan zaman siswa 

kurang aktif dan antusias dalam proses pembelajaran, hal ini mendorong 

agar setiap guru dapat lebih kreatif dan inovatif  dalam penyampaian 
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materi pembelajaran. Pada umumnya pembelajaran bahasa Jawa yang 

diterapkan selama ini belumlah menggunakan media, guru cenderung  

lebih banyak melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 

ceramah. Dalam proses pembelajaran guru lebih sering menggunakan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Pepak Bahasa Jawa sebagai penunjang 

pembelajaran.  

Hasil observasi dan wawancara dengan wali kelas IV A di SD 

Muhammadiyah 08 Kecamatan Dau Kabupaten Malang pada tanggal 28 

Februari 2017, mata pelajaran bahasa Jawa merupakan salah satu muatan 

lokal. Proses pembelajaran  yang berlangsung sampai pada saat ini masih 

menggunakan Lembar Kerja Siswa dan Pepak Bahasa Jawa sebagai 

penunjang pembelajaran. Belum tersedianya media pembelajaran sebagai 

penunjang pembelajaran sehingga siswa cenderung merasa bosan pada 

saat proses pmebelajara Bahasa Jawa. 

Bahasa Jawa sendiri merupakan salah satu mata pelajaran yang 

masuk dalam Kurikulum 2013 atau tematik, namun dalam proses 

pembelajaran yang selama ini dilakukan Bahasa Jawa tidak digabungkan  

dengan pembelajaran tematik. Hal ini dikarenakan pada proses 

pembelajaran Bahasa Jawa, waktu yang diperlukan tidaklah sama dengan 

waktu yang dimiliki pada proses pembelajaran tematik serta pembelajaran 

bahasa Jawa belum bisa dijadikan satu dengan pembelajaran lain. 

Hasil wawancara dengan siswa kelas IV A pada tanggal 10 Maret 

2017, pembelajaran Bahasa Jawa dirasa kurang menarik dipelajari oleh 

beberapa siswa salah satu yang dianggap menarik untuk dipelajari adalah 
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materi Aksara Jawa, hal ini menyebabkan siswa kurang termotivasi dalam 

mempelajari materi tersebut. 

Seperti yang diketahui dalam mata pelajaran Aksara Jawa sangat 

penting untuk mengetahui aksara serta sandangan dalam penulisan 

Hanacaraka sehingga aksara dapat dibaca dengan baik, namun bila siswa 

merasa kurang tertarik pada materi aksara jawa maka dapat menyebabkan 

siswa menjadi sulit dalam mempelajarinya dan menjadikan sulit dalam 

proses pembacaan aksara. Membaca sendiri merupakan salah satu dari 

empat keterampilan berbahasa yaitu, keterampilan menyimak, 

keterampilan membaca, keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. 

Membaca sendiri diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan oleh penulis (Tarigan, 2008). Dapat disimpulkan bawa 

membaca merupakan suatu keterampilan yang dimiliki oleh seseorang 

untuk mendapatkan suatu pesan yang nantinya kan digunakan untuk 

menyampaikan pesan terhadap orang lain. 

Permasalahan seperti ini lah yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh 

para guru agar siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran bahasa 

Jawa yang berlangsung didalam kelas maupun diluar kelas. Selain aktif 

dalam proses pembelajaran siswa juga diharapkan dapat lebih tertarik 

dalam belajara terutama  dalam mengenali dan membaca aksara Jawa 

sehingga kemampuan siswa dalam pemahaman aksara Jawa 

lebihberkembangserta minat belajar siswa dapat lebih meningkat lagi. 

Untuk meningkatkan proses pembelajaran serta menarik perhatian siswa 
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dalam mata pelajaran bahasa Jawa lebih efektif apabila dalam proses 

pembelajaran ditunjang oleh media yang menarik dan memadai. 

Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan mata 

pelajaran bahasa jawa diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang 

lebih komuikatif agar kemampuan dan pengetahuan siswa dapat lebih 

berkembang. Dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik 

dapat membuat siswa tertarik dan termotivasi dalam proses belajar dan 

pembelajaran. Media pembelajaran bisa dibuat dengan menggunakan alat 

dan bahan yang sederhana ataupun bahan yang terdapat disekitar kita. 

Media yang sudah pernah ada pun dapat dimodifikasi dan dikembangkan 

serta divariasi agar media tersebut dapat terlihat lebih menarik untuk 

disampaikan pada siswa. Untuk hal itu guru dituntut untuk memiliki 

kreativitas dalam menciptakan berbagai macam media pembelajaran yang 

menarik yang dapat dimanfaatkan ketika proses belajar dan pembelajaran. 

Munadi (2010: 7) mengungkapkan bahwa “media pembelajaran 

merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan 

pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar 

yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara 

efisien dan efektif”. Sedang kan menurut Asosiasi Teknologi dan 

Komunikasi Pendidikan, media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan/informasi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu yang 

digunakan oleh guru dalam menyampaikan dan menyalurkan pesan, serta 
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tujuan pembelajaran yang dapat digunakan didalam maupun diluar kelas 

sehingga dapat menciptakan proses belajar secara efektif dan efesien.  

Media yang digunakan pun dapat berupa berbagai macam salah 

satunya yang dapat digunakan yaitu media komik, karena komik 

merupakan media yang disukai siswa yang didalamnya terdapat gambar 

dan percapakan yang menarik perhatian. Komik sendiri merupakan bentuk 

karya seni yang menggunakan gambar yang disusun sedemikian rupa 

sehingga membentuk suatu cerita. 

Sudjana dan Rivai (2005) mengungkapkan bahwa “komik 

merupakan bentuk kartun perwatakan yang membentuk suatu cerita dalam 

urutan gambar-gambar yang berhubungan erat dan dirancang untuk 

menghibur pembacanya”. Bila komik dijadikan salah satu media 

pembelajaran dan dipadukan dengan berbagai metode pembalajaran maka 

proses pembelajaran yang berlangsung akan dirasa lebih efektif dan 

menarik perhatian serta minat siswa dalam belajar. Hal tersebut juga 

diperkuat oleh pendapat Faizah (2009) yang menyatakan bahwa “siswa 

pada sekolah dasar memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap gambar 

visual dan juga terhadap cerita”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

komik merupakan media gambar atau bacaan bergambar sebagai cara 

dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan dalam cerita.  

Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk mengembangkan media 

pembelajaran berupa media KIJARA (Komik Jawa dan Aksara Jawa) 

dengan tujuan untuk membantu dan mempermudah siswa dalam 

mempelajari bahasa Jawa serta aksara Jawa  sehingga pembelajaran lebih 
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komunikatif, serta kemampuan dan pengetahuan siswa lebih berkembang 

lagi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka cukup ideal jika diangkat 

menjadi sebuah skripsi dengan judul “Pengembangan Media KIJARA 

(Komik Jawa dan Aksar Jawa) pada pembelajaran Bahasa Jawa kela IV di 

SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya 

ialah: 

1. Bagaimana mengembangkan media KIJARA (Komik Jawa dan Aksara 

Jawa) sebagai media pembelajaran bahasa Jawa? 

2. Bagaimana kelayakan media KIJARA (Komik Jawa dan Aksara Jawa) 

berdasarkan penilaian/validasi dari ahli materi dan media? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan  

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas maka tujuan 

penilitian dan pengembangan ialah: 

1. Menghasilkan produk media KIJARA (Komik Jawa dan Aksara Jawa) 

sebagai media pembelajaran bahasa Jawa. 

2. Mengetahui kelayakan media KIJARA (Komik Jawa dan Aksara Jawa) 

berdasarkan penilaian/validasi dari ahli materi dan media? 

D. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Penelitian pengembangan yang dilakukan ini diharapkan 

menghasilkan suatu produk media pembelajaran KIJARA (Komik Jawa 

dan Aksara Jawa) yang menyajikan cerita bergambar dengan 

menggunakan bahasa Jawa serta penulisan aksara Jawa. Dalam media 



8 
 

pembelajaran KIJARA (Komik Jawa dan Aksara Jawa) akan mengangkat 

cerita berdasarkan pada materi yang telah ada.  

Materi yang digunakan merupakan materi kelas IV SD, semester 1 tentang 

Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, dengan Kompetensi Dasar : 

membaca tulisan aksara jawa (siswa dapat membaca tulisan jawa yang 

menggunakan sandhangan panyigeg dan wyanjana).  

Sedangkan tampilan pada media KIJARA (Komik Jawa dan 

Aksara Jawa)  berupa: 

a. Gambar kartun berwarna  

b. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa Jawa sehari-hari 

c. Aksara Jawa sebagai tambahan percakapan 

d. Gambar dikemas dalam bentu buku cerita 

e. Pada bagian akhir terdapat penambahan bentuk aksara serta sandangan 

untuk mempermudah dalam pembacaan. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

Hasil penelitian “Pengembangan Media KIJARA (Komik Jawa dan 

Aksara Jawa) kelas 4 Sekolah Dasar” diharapkan dapat membantu dan 

menjadi motivasi dalam mengembangkan dan menarik perhatian siswa 

dalam proses pembelajaran bahasa jawa dan aksara jawa sehingga proses 

pembelajaran dirasa lebih menyenangkan dan menarik. Ada pun beberapa 

pihak lain yang dimaksud ialah : 

1. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memotivasi 

siswa untuk lebih semangat dalam belajar bahasa Jawa dan aksara 

Jawa. 
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2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

motivasi guru dalam mengembangkan media-media pembelajaran 

yang menyenangkan dan menarik perhatian. 

3. Bagi peneliti, penelitan ini diharapkan dapat menambah wawasan 

tentang hal yang sedang diteliti. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

Asumsi Penelitian Pengembangan. 

1. Media KIJARA (Komik Jawa dan Aksara Jawa) diharapkan dapat 

menjadi daya tarik bagi siswa dalam mempelajari pembelajaran 

Bahasa Jawa. 

2. Media KIJARA (Komik Jawa dan Aksara Jawa) diharapakan dapat 

memotivasi dan merubah sudut pandang tentang pembelajaran Bahasa 

Jawa bahwa dalam proses pembelajaran guru tidak hanya 

menggunakan Lembar Kerja Siswa dan Pepak sebagai penunjang 

pembelajaran. 

3. Media KIJARA (Komik Jawa dan Aksara Jawa) dapat menjadi 

motivasi siswa dalam belajar secara berkelompok maupun mandiri. 

Keterbatasan Penelitian Pengembangan. 

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup pengembangan media 

pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran ini dibatasi dalam 

beberapa ruang lingkup, antara lain: 

1. Sasaran penelitian terbatas pada siswa kelas IV A SD Muhammadiyah 

08 Dau, Malang. 
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2. Penyajian materi pada pengembangan media pembelajaran berpusat 

pada proses mengenal dan membaca aksara jawa serta percakapan 

dalam bahasa jawa. 

3. Penelitian ini dilakukan sampai pada tahap uji coba produk kepada 

siswa dan perbaikan produk setelah uji coba. 

G. Definisi Operasional 

1. Pengembangan 

Pengembangan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam berbagai bidang untuk menciptakan suatu produk 

baru atau mengembangkan produk yang telah ada.  

2. Media KIJARA (Komik Bahasa Jawa dan Aksara Jawa)  

Media merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi perantara, 

penunjang, serta sebagai alat untuk menyalurkan pesan yang 

digunakan dalam proses pembelajaran sehingga dapat mempermudah 

terjadinya proses pembelajaran. Komik merupakan suatu gambar dan 

percakapan dalam bentuk buku yang didalamnya terdapat cerita yang 

dapat menarik perhatian pembacanya. KIJARA (Komik Jawa dan 

Aksara Jawa) sendiri adalah media pembelajaran yang berbentuk 

cerita bergambar yang menggunakan bahasa Jawa dan Aksara Jawa 

yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengenal dan membaca 

huruf aksara Jawa dan Bahasa Jawa. 

3. Mata Pelajaran Bahasa Jawa  

Peraturan Gubernur jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang 

Mata Pelajaran Bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib diajarkan 
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disekolah/ madrasah berdasarkan terhadap ketentuan dalam Pasal 42 

ayat (1) Undang- Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 

Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu  Kebangsaan, maka 

pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi 

bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan 

fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan 

perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya 

Indonesia. 

 

 

 


