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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki banyak sekali Bahasa daerah. Bahasa daerah yang memiliki 

jumlah penutur terbanyak adalah Bahasa Jawa dengan jumlah penutur sebanyak 75,5 

juta, kemudian disusul oleh Bahasa Sunda dengan jumlah penutur sebanyak 27 juta, 

serta Bahasa Madura dengan jumlah penutur sebanyak 13,69 juta (Utari, 2012:83). 

FX. Rahyono (dalam Nugroho, 2015:1) mengungkapkan Bahasa daerah sebagai 

bahasa pendukung Bahasa Nasional dapat digunakan di Sekolah Dasar (SD) daerah 

tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pembelajaran, serta sebagai alat 

pengembangan dan pendukung kebudayaan daerah. 

Langkah nyata pemerintah dalam melestarikan budaya adalah dengan 

memasukkan mata pelajaran Bahasa Jawa di SD sebagai kurikulum Muatan Lokal 

(Mulok) wajib. Salah satu aspek yang diajarkan dalam Mulok Bahasa Jawa adalah 

Aksara Jawa. Pada jaman sekarang, siswa enggan mempelajari Aksara Jawa. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang dipaparkan oleh Utari (2012:84), bahwa 

berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Jarlit Bapeda DIY mendapatkan 

temuan bahwa 65% responden dari siswa SD menyatakan bahwa Bahasa Jawa 

merupakan mata pelajaran yang cukup sulit. Bahkan Bahasa Jawa juga dianggap 

momok kedua setelah pelajaran Matematika.  

Salah satu peninggalan budaya yang tak ternilai harganya adalah Aksara Jawa. 

Bentuk Aksara dan seni pembuatannya pun menjadi suatu peninggalan yang wajib 

untuk kita lestarikan. Aksara menjadi bukti nyata adanya zaman terdahulu jauh 

sebelum adanya bangsa Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah 
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untuk melestarikan Aksara Jawa adalah dengan memasukkannya ke dalam kurikulum 

pendidikan sehingga bangsa Indonesia tidak akan kehilangan budayanya (Rahman, 

2007:1). 

Hadiprijono (2013:1) menjelaskan bahwa carakan atau abjad Jawa mempunyai 

urut-urutan dari Aksara ha sampai dengan Aksara nga yang berjumlah 20 huruf. 

Aksara Jawa yang berjumlah 20 disebut juga dengan Aksara Legena.atau Aksara 

yang berdiri sendiri tanpa sandhangan. 

Peneliti juga melihat bahwa dalam program studi PGSD di UMK masih jarang 

yang mengambil tema Bahasa Jawa. Maka dari itu, peneliti merasa tertantang untuk 

keluar dari zona nyaman dan berani mengambil tema yang jarang diambil selama ini. 

Pembelajaran membaca dan menulis Aksara Jawa bertujuan untuk melestarikan 

Aksara Jawa agar tidak mengalami kepunahan walaupun tidak digunakan lagi dalam 

komunikasi tulis sehari-hari. Banyak siswa yang berpendapat bahwa materi ini 

merupakan materi yang sulit, khususnya untuk jenjang Sekolah Dasar. Bagi siswa 

SD, materi Aksara Jawa ini merupakan materi baru, mengingat untuk anak usia SD 

baru mengenal huruf abjad saja dan belum mengenal huruf lain seperti huruf Jawa 

atau Aksara Jawa. Hurufnya yang berbeda dengan huruf abjad yang biasa digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari semakin menyulitkan siswa untuk membaca Aksara 

Jawa. Selain itu, Aksara Jawa juga tidak digunakan untuk kegiatan baca-tulis dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga bisa dikatakan wajar apabila materi ini sulit dipahami 

oleh siswa. (Yuliana, 2015:1-2). 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran adalah 

penggunaan media. Salah satu media pembelajaran yang dapat dikembangkan dalam 

pembelajaran Bahasa Jawa adalah buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar 
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memuat pesan melalui ilustrasi dan teks tulis. Kedua elemen ini merupakan elemen 

penting pada cerita. Penulis akan mengembangkan cerita bergambar yang berisi 

Aksara Jawa dengan konsep semenarik mungkin agar siswa mudah dalam 

mempelajari dan menghafalkannya (Djamarah, 2010:120). 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tedunan, 

Jepara, ditemukan permasalahan yakni kesulitan siswa dalam membaca Aksara Jawa 

yang terletak pada kebingungan terhadap bentuk hurufnya dan menyebabkan minat 

siswa dalam membaca Aksara Jawa masih rendah. Pada pembelajaran Bahasa Jawa 

juga, media yang lebih sering digunakan adalah buku pendamping, pepak basa jawa, 

dll. Selain itu, desain dari buku-buku tersebut kurang menarik sebagai media 

pembelajaran.  

Peneliti melihat, perlu dikembangkannya media pembelajaran berupa buku 

cerita bergambar sebagai sesuatu yang menarik, sehingga akan menumbuhkan 

ketertarikan siswa untuk melihat dan membacanya. Pemakaian buku cerita bergambar 

Aksara Jawa sebagai media pembelajaran diharapkan dapat mempermudah siswa 

dalam memahami materi pembelajaran karena materi dalam buku cerita bergambar 

ini disusun menarik dan mudah dipahami siswa agar siswa termotivasi untuk 

membaca dan mempelajarinya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan 

sebuah buku Cerita Bergambar Aksara Jawa, atau bisa disebut dengan Cergam Rawa.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, 

maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah Kebutuhan Guru dan Siswa terhadap Media Pembelajaran Buku 

Cergam Rawa (Cerita Bergambar Aksara Jawa)? 
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2) Bagaimanakah Validitas Pengembangan Media Pembelajaran Buku Cergam 

Rawa (Cerita Bergambar Aksara Jawa)? 

3) Bagaimanakah Respon Siswa terhadap Media Pembelajaran Buku Cergam 

Rawa (Cerita Bergambar Aksara Jawa)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut. 

1) Menganalisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media pembelajaran buku 

cergam rawa (cerita bergambar Aksara Jawa) yang digunakan sebagai upaya 

pengenalan Aksara Jawa pada siswa sekolah dasar. 

2) Menganalisis validitas pengembangan media pembelajaran buku cergam rawa 

(cerita bergambar Aksara Jawa). 

3) Menganalisis respon siswa terhadap media pembelajaran buku cergam rawa 

(cerita bergambar Aksara Jawa). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1) Manfaat secara Teoretis 

a. Dijadikan sebagai bahan acuan dan bahan informasi tambahan bagi peneliti 

lainnya yang mengambil tema yang sama dengan harapan dapat dilakukan 

penelitian lanjutan atau pengembangan dari penelitian ini khususnya yang 

berkaitan dengan Aksara Jawa. 

b. Menambah khazanah kebudayaan masyarakat Jawa khususnya Aksara 

Jawa. 

2) Manfaat secara Praktis 
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a. Manfaat bagi mahasiswa dan peneliti lain  

Penelitian ini hanya sampai pada pembuatan produk yang hasil 

produknya adalah buku cergam rawa untuk jenjang kelas III Sekolah Dasar 

(SD). Penelitian ini belum sempurna sebagai penelitian R&D, sehingga 

perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji keefektifan 

penggunaan buku cergam rawa. Oleh karena itu, ada kesempatan untuk 

mahasiswa atau peneliti lain untuk menindak lanjuti penelitian ini dengan 

kajian yang berbeda, seperti mengukur keefektifan penggunaan buku 

cergam rawa ini. Selain untuk menindaklanjuti penelitian buku ini juga bisa 

bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang menjalankan Praktek Pengalaman 

Lapangan (PPL), yaitu menambah referensi media pembelajaran berupa 

buku cergam rawa. 

b. Manfaat bagi guru 

Mengingat masih sedikit referensi buku Aksara Jawa yang beredar di 

dunia pendidikan, maka buku cergam rawa ini bisa bermanfaat bagi guru. 

Manfaat keberadaan buku ini bagi guru di antaranya menambah referensi 

bahan ajar. Selain itu buku ini diharapkan mempermudah guru dalam 

menyampaikan pembelajaran di kelas. 

c. Manfaat bagi peserta didik  

Keberadaan buku cergam rawa ini diharapkan bisa memberi manfaat 

bagi peserta didik, di antaranya untuk mempermudah peserta didik berlatih 

Aksara Jawa baik di sekolah ataupun di rumah. Di sekolah keberadaan buku 

ini bisa menambah ilmu tentang Aksara Jawa, jadi ilmu yang didapat tidak 

hanya bersumber dari guru melainkan dari buku cergam rawa ini. 
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Sedangkan penggunaan buku ini di rumah bisa dijadikan sebagai media 

untuk mempermudah peserta didik berlatih membaca Aksara Jawa secara 

mandiri. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian pengembangan. 

Sugiyono (2017:296) mendefinisikan, penelitian pengembangan adalah penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tertentu.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui desain produk terhadap buku cerita 

bergambar Aksara Jawa yang digunakan sebagai upaya pengenalan Aksara Jawa, dan 

bertujuan untuk mengetahui bukti validitas dari buku cerita bergambar Aksara Jawa itu 

sendiri serta untuk mengetahui respon siswa terhadap buku cergam rawa. 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2017:38) adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang 

telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya sebagai berikut. 

1) Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah adalah alat yang dapat membantu proses belajar 

mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan 

pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Media 

pembelajaran berfungsi sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa untuk 

memperoleh pesan dan informasi yang diberikan oleh guru sehingga materi 
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pembelajaran dapat lebih meningkat dan membentuk pengetahuan bagi siswa 

(Nurrita, 2018:171). 

Secara sederhana, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan 

untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai 

penggunaan perangkat elektronik di kelas. Media pembelajaran berfungsi untuk 

menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya 

menggunakan ucapan verbal.  

2) Cergam Rawa (Cerita Bergambar Aksara Jawa) 

Cergam atau cerita bergambar adalah cerita yang menjadi inti dari ceritanya 

adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Gambar 

hanya digunakan sebagai ilustrasi dari cerita yang ada, serta hanya menceritakan 

salah satu adegan dalam sebuah cerita yang akan disampaikan (Azizah, 2016:16). 

Aksara Jawa juga dikenal sebagai Hanacaraka, Carakan, atau Dentawyanjana, 

adalah salah satu Aksara tradisional Indonesia yang berkembang di pulau Jawa. 

Aksara Jawa aktif digunakan dalam sastra maupun tulisan sehari-hari masyarakat 

Jawa sejak pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20 sebelum 

fungsinya berangsur-angsur tergantikan dengan huruf Latin. Aksara ini masih 

diajarkan di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai bagian dari muatan 

lokal, namun dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari (Adiat, 

2008:12). 

 

 

 

 

 

 


