PENGEMBANGAN BUKU KERJA SI MACAN JAWA
SEBAGAI PENUNJANG PEMBELAJARAN AKSARA
JAWA BAGI SISWA KELAS III SD DI KECAMATAN
GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

SKRIPSI
disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

oleh
Nama

: Mentari Prastya Ningrum

NIM

: 2601411137

Program studi

: Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa

Jurusan

: Bahasa dan Sastra Jawa

FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke sidang
panitia ujian skripsi Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang.

Semarang, Juni 2015
Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Joko Sukoyo, M.Pd.
NIP 198208072008121004

ii

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi yang berjudul Pengembangan Buku Kerja Si Macan Jawa sebagai
Penunjang Pembelajaran Aksara Jawa bagi Kelas III SD di Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian
Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas
Negeri Semarang
pada hari

: Jumat

tanggal

: 3 Juli 2015

Panitia Ujian Skripsi

Drs. Agus Yuwono, M. Si., M. Pd. (NIP196812151993031003)
Ketua
Dra. Endang Kurniati, M. Pd. (NIP 196111261990022001)
Sekretaris

Drs. Hardyanto, M. Pd. (NIP 195811151988031002)
Penguji I
Dra. Esti Sudi Utami B. A., M. Pd. (NIP 1960010419880322001)
Penguji II

iii

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil
karya saya sendiri, bukan jiplakan atau karya orang lain, baik sebagian atau
keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini
dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
1. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS. ArRahman)
2. Veni, vidi, vici (Julius Caesar)
3. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. (Albert Einstain)

PERSEMBAHAN
Skripsi

ini

saya

persembahkan

sebagai

ungkapan rasa terima kasihku untuk:
1. orang tuaku tercinta, bapak Panggih Prasetyo
Wibowo dan ibu Wiji Lestari yang telah ikhlas
memberikan segalanya;
2. adikku, Dhian Prasetyo Adjie yang selalu ku
banggakan;
3. keluarga besar dari alm. Martodiharjo berserta
Sri Purnomo dan Surono beserta almh. Suki;
4. almamaterku.

v

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan
judul Pengembangan Buku Kerja Si Macan Jawa sebagai Penunjang
Pembelajaran Aksara Jawa Kelas III SD di Kecamatan Grogol Kabupaten
Sukoharjo. Skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Joko Sukoyo, M.Pd., selaku pembimbing yang dengan sabar telah
membimbing, memotivasi, dan mendorong peneliti dalam menyelesaikan
skripsi ini;
2. Yusro Edi Nugroho, S.S., M.Hum., selaku dosen ahli materi dan Mujimin,
S.Pd., selaku dosen ahli pengembangan buku yang telah memberi penilaian,
saran, dan masukan terhadap buku kerja Si Macan Jawa;
3. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang yang telah
memberikan izin penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa yang telah memberikan kemudahan
dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa yang telah memberikan ilmu dan
pengalaman kepada penulis;
6. Keluarga besar SD N Madegondo 01, SD N Kwarasan 02, dan SD N
Gedangan 02 yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian;
7. Pencipta karya (Fajar Tri Setiawan, Taufik Nur Alam, Rubba Faatihussalam)
yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga;
vi

8. Seseorang yang dengan sabar selalu memberikan doa, perhatian dan semangat;
9. My second family: Cybershoot Clan‟s, Capella kos (Dee „Ndut‟, Milla,
Hapcuk, Meitul, Mb Anie, Meli, mb Robed, mb Nyonyo, mb Dewi, mb Vita,
mb Wiwid, mb Nenti, mb Crist, mb Anik, Ozy, Kweni, Lele, Alfi, Alfa) kalian
yang selalu memberikan kenangan dan pengalaman yang tak terlupakan (aku
bakal kangen kalian, hehe);
10. ROMO (Rombel 5 2011), kalian keluarga dan sahabatku yang telah ku kenal 4
tahun yang lalu, dan semoga tetap berlajut sampai kita tua nanti. Aamiin…
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah
membantu menyelesaikan skripsi ini.
Demikian prakata yang disampaikan. Penulis berharap semoga penelitian ini
bermanfaat dalam kemajuan dunia pendidikan.

Semarang, Juni 2015

Penulis

vii

ABSTRAK
Ningrum, Mentari Prastya. 2015. Pengembangan Buku Kerja Si Macan Jawa
sebagai Penunjang Pembelajaran Aksara Jawa bagi Kelas III SD di
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Pembimbing: Joko Sukoyo,
S.Pd., M.Pd.
Kata Kunci: buku kerja, Si Macan Jawa, aksara Jawa.

Selama ini siswa kelas III SD berlatih menulis aksara Jawa menggunakan
buku teks dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Akan tetapi, materi aksara Jawa yang
terdapat dalam buku teks dan LKS kelas III SD di Kecamatan Grogol Kabupaten
Sukoharjo masih terbatas dan belum sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP). Oleh sebab itu, perlu diadakan suatu penelitian
pengembanagn buku kerja yang khusus untuk menunjang pembelajaran aksara
Jawa yang sesuai dengan kurikulum KTSP.
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut (1) bagaimana kebutuhan siswa dan guru terhadap
pengembangan buku kerja Si Macan Jawa sebagai penunjang pembelajaran aksara
Jawa bagi siswa kelas III SD, (2) bagaimana prototipe buku kerja Si Macan Jawa
sebagai penunjang pembelajaran aksara Jawa bagi siswa kelas III SD, (3)
bagaimana hasil uji validasi buku kerja Si Macan Jawa sebagai penunjang
pembelajaran aksara Jawa bagi siswa kelas III SD, dan (4) bagaimana hasil akhir
buku kerja Si Macan Jawa sebagai penunjang pembelajaran aksara Jawa bagi
siswa kelas III SD di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Tujuan penelitian
ini adalah (1) mendeskripsikan kebutuhan siswa dan guru terhadap pengembangan
buku kerja Si Macan Jawa sebagai penunjang pembelajaran aksara Jawa bagi
siswa kelas III SD, (2) mendeskripsikan prototipe buku kerja Si Macan Jawa
sebagai penunjang pembelajaran aksara Jawa bagi siswa kelas III SD, (3)
mendeskripsikan hasil uji validasi buku kerja Si Macan Jawa sebagai penunjang
pembelajaran aksara Jawa bagi siswa kelas III SD, dan (4) menghasilkan buku
kerja Si Macan Jawa sebagai penunjang pembelajaran aksara Jawa bagi siswa
kelas III SD di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D).
Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru kelas III SD di SD N
Madegondo 01, SD N Kwarasan 02, dan SD N Gedangan 02 Grogol, Sukoharjo.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket,
dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik
deskriptif kualitatif.
Prototipe buku kerja berdasarkan angket kebutuhan siswa dan guru yaitu
ukuran buku kerja Si Macan Jawa A5 (14.8 cm x 21 cm) dengan font Hanacaraka.
Cover buku yang diinginkan adalah cover yang terdiri dari lebih dua warna
dengan judul Si Macan Jawa (Sinau Maca lan Nulis Aksara Jawa). Isi buku kerja
Si Macan Jawa juga harus memuat tentang materi singkat aksara Jawa nglegena
dan gambar pendukung yang menarik minat siswa. Saran dan masukan dari ahli
digunakan sebagai dasar perbaikan buku kerja Si Macan Jawa. Buku kerja Si
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Macan Jawa setelah perbaikan berukuran A4 (21 cm x 29.7 cm) berjudul Sinau
Maca lan Nulis Aksara Jawa (Si Macan Jawa) dengan jumlah halaman v + 43
halaman. Isi buku kerja Si Macan Jawa menggunakan font Hanacaraka dengan
ukuran yang lebih besar. Buku kerja Si Macan Jawa terdiri atas tiga bagian yaitu
halaman awal, halaman materi dan latihan, serta halaman evaluasi.
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti penyarankan guru dapat
menjadikan buku kerja ini sebagai sumber belajar menulis aksara Jawa bagi siswa
kelas III SD. Sementara itu, bagi peneliti lain disarankan untuk melakukan
pengembangan lebih lanjut terhadap buku kerja Si Macan Jawa untuk
menyempurnakan buku kerja tersebut dan mengadakan penelitian lebih lanjut
untuk menguji keefektivitasan penggunaan buku kerja Si Macan Jawa.
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SARI
Ningrum, Mentari Prastya. 2015. Pengembangan Buku Kerja Si Macan Jawa
sebagai Penunjang Pembelajaran Aksara Jawa bagi Kelas III SD di
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Pembimbing: Joko Sukoyo,
M.Pd.
Tembung Pangrunut: buku kerja, Si Macan Jawa, aksara Jawa.

Para siswa kelas III SD nggunakake buku teks lan Lembar Kerja Siswa (LKS)
kanggo gladhen maca lan nulis aksara Jawa. Nanging, materi sing ana ing buku
teks lan Lembar Kerja Siswa (LKS) kanggo kelas III SD ing Kecamatan Grogol
Kabupaten Sukoharjo isih kurang lan durung jumbuh karo Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP). Mula, perlu dianakake panaliten bab buku kerja
kanggo pasinaonan aksara Jawa kang jumbuh karo kurikulum KTSP.
Adhedhasar andharan iku bisa ditemtokake perkara ing panaliten iki yaiku (1)
apa kang dibutuhake siswa lan guru kelas III SD kanggo ngembangake buku kerja
Si Macan Jawa ing pasinaonan aksara Jawa, (2) piye wujude buku kerja Si
Macan Jawa ing pasinaonan aksara Jawa kanggo siswa kelas III SD, (3) piye
asile uji validasi buku kerja Si Macan Jawa ing pasinaonan aksara Jawa kanggo
siswa kelas III SD, lan (4) pungkasane, piye wujude buku kerja Si Macan Jawa
kanggo siswa kelas III SD ing Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
Panaliten iki duweni ancas yaiku (1) menehi piterangan ngenani bab apa sing
dibutuhake siswa lan guru kelas III SD babagan buku kerja Si Macan Jawa ing
pasinaonan aksara Jawa, (2) menehi piterangan ngenani piye wujude buku kerja
Si Macan Jawa ing pasinaonan aksara Jawa kanggo siswa kelas III SD, (3)
menehi piterangan ngenani asil uji validasi buku kerja Si Macan Jawa ing
pasinaonan aksara Jawa kanggo siswa kelas III SD, lan (4) ngasilake buku kerja
Si Macan Jawa ing pasinaonan aksara Jawa kanggo siswa kelas III SD ing
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
Jenis panaliten iki yaiku Research and Development (R&D). Cara sing
digunakake kanggo nglumpulake data yaiku observasi, wawancara, angket, lan
dokumentasi banjur dianalisis nganggo teknik deskriptif kualitatif.
Miturut angket kabutuhan siswa lan guru, wujude buku kerja Si Macan Jawa
yaiku ukuran buku A5 (14.8 cm x 21 cm) nganggo font Hanacaraka kanthi irahirah Macan Jawa (Sinau Maca lan Nulis Aksara Jawa). Isine buku kudu ngemot
kawruh sapala bab aksara Jawa nglegena lan gambar. Sakwise dibenerake,
wujude buku kerja kaya mangkene ukurane dadi A4 (21 cm x 29.7 cm) nganggo
font Hanacaraka kanthi irah-irah Sinau Maca lan Nulis Aksara Jawa (Si Macan
Jawa). Buku iki dumadi saka 43 kaca kang kaperang dadi telung bagian yaiku
wiwitan, materi lan gladhen, sarta gladhen pungkasan.
Kanthi panaliten iki, panaliti duweni karep supaya guru bisa nggunakake
buku kerja Si Macan Jawa iki dadi sumber pasinaonan aksara Jawa siswa kelas
III SD. Kanggo panaliti liyanemuga bisa ngembangake maneh buku kerja Si
Macan Jawa supaya dadi buku kang luwih apik.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi
yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan
daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang
ada (Muslich, 2009: 13). Salah satu muatan lokal (mulok) adalah bahasa Jawa.
Bahasa Jawa dijadikan sebagai salah satu pelajaran mulok karena bahasa Jawa
merupakan bahasa daerah yang menjadi ciri khas suatu daerah khususnya untuk
daerah di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur yang harus
tetap dijaga keberadaannya.
Mulok bahasa Jawa mempelajari berbagai macam seluk beluk tentang bahasa
Jawa mulai dari pembelajaran bahasa Jawa, unggah-ungguh yang ada dalam
bahasa Jawa, dan mempelajari tentang aksara Jawa. Kompetensi yang berkaitan
dengan aksara Jawa yaitu membaca dan menulis aksara Jawa. Pembelajaran
membaca dan menulis aksara Jawa ini masih dianggap sulit dipelajari oleh
sebagian besar peserta didik, hal ini dikarenaka aksara Jawa sudah jarang sekali
ditemukan maupun digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Pembelajaran mengenai pengenalan aksara Jawa sebenarnya sudah mulai
diajarkan sejak Sekolah Dasar (SD) kelas III, yaitu pembelajaran membaca
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dan menulis aksara Jawa nglegena. Aksara Jawa nglegena yaitu aksara Jawa yang
terdiri dari 20 huruf yang dimulai dari huruf „ha‟ dan diakhiri huruf „nga‟. Aksara
nglegena tersebut termasuk aksara yang paling sederhana dan sebenarnya mudah
untuk dipelajari karena masih belum menggunakan sandhangan dan pasangan.
Akan tetapi, observasi awal menunjukkan bahwa peserta didik kelas III SD ratarata masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran membaca dan menulis aksara
Jawa, khususnya menulis aksara Jawa. Hal ini dikarenakan peserta didik tidak
terbiasa dalam membaca dan menulis aksara Jawa dalam kehidupan sehari-hari.
Selama ini peserta didik mengenal dan belajar mengenai aksara Jawa melalui
buku teks atau buku pelajaran yang tersedia di sekolah. Hal ini memang sudah
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2005 tentang buku teks pelajaran yang menyatakan bahwa buku teks
pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah. Namun
kenyataannya buku teks pelajaran dianggap kurang mampu dalam memenuhi
kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran khususnya yang berkaitan
dengan bahan-bahan latihan, ini merupakan salah satu kelemahan buku teks. Hal
ini diperkuat dengan pendapat Tarigan (2006: 27) bahwa “buku teks terbatas
dalam ruang atau halaman. Hal ini menyebabkan petunjuk, saran, contoh, ilustrasi
pengajaran dinyatakan dengan sesingkat mungkin pula”. Oleh sebab itu, jika buku
teks terbatas dalam jumlah ruang dan halaman, maka dapat dipastikan bahwa
materi pelajaran, contoh, maupun ilustrasi juga terbatas jumlahnya.
Buku teks bahasa Jawa sudah cukup banyak, materi yang diajarkan pun juga
sudah beragam dan lengkap. Akan tetapi, kekurangan buku teks bahasa Jawa saat
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ini terletak pada ruang atau tempat latihan dan evaluasi bagi peserta didik yang
dirasa masih kurang. Terlebih lagi dalam materi membaca dan menulis aksara
Jawa, dalam materi ini dibutuhkan tempat latihan yang cukup banyak. Akan
tetapi, perlu diingat kembali bahwa kekurangan buku teks terletak pada jumlah
ruang atau halamannya sehingga tidak memungkinkan untuk memuat bahan
latihan yang banyak. Oleh karena itu, para guru menyiasati hal tersebut dengan
menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai tempat berlatih dan evaluasi
dalam pembelajaran aksara Jawa. Seperti halnya di Sekolah Dasar (SD) di
Kecamatan Grogol, guru SD di kecamatan tersebut mengandalkan LKS sebagai
bahan evaluasi bagi peserta didiknya. Para guru tersebut juga mengandalkan LKS
sebagai bahan latihan membaca dan menulis aksara Jawa. Hal ini dikarenakan
masih kurangnya bahan untuk berlatih membaca dan menulis aksara Jawa
sehingga sampai saat ini para guru SD di Kecamatan Grogol masih menganggap
LKS adalah tempat latihan yang efektif bagi para peserta didik mereka.
Kenyataannya LKS belum efektif digunakan dalam pembelajaran aksara Jawa,
karena materi dan bahan latihan membaca dan menulis aksara Jawa yang terdapat
dalam LKS yang digunakan dibeberapa SD di Kecamatan Grogol kurang sesuai
dengan buku pelajaran dan kurikulum. Contohnya, Kompetensi Dasar (KD)
aksara Jawa dalam kurikulum KTSP kelas III semester II adalah membaca dan
menulis 20 huruf aksara Jawa nglegena tetapi dalam LKS tersebut materi aksara
Jawa sudah terdapat sandhangan, nga lelet (X), dan pa ceret (x)
Solusi dari permasalahan tersebut sebaiknya perlu beberapa buku pendamping
atau buku kerja sebagai suplemen atau pelengkap buku teks yang sesuai dengan
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kurikulum KTSP yang nantinya akan memudahkan peserta didik dalam belajar.
Buku kerja ini dapat digunakan sebagai bahan latihan dan bahan evaluasi bagi
peserta didik dalam pembelajaran. Buku kerja yang memuat bahan latihan
membaca dan menulis aksara Jawa sudah ada, akan tetapi belum banyak
digunakan karena masih jarang ditemui. Oleh sebab itu perlu adanya suatu buku
kerja yang khusus digunakan untuk berlatih membaca dan menulis aksara Jawa
yang materinya dimulai dari aksara Jawa paling sederhana yaitu aksara Jawa
nglegena.
Oleh sebab itu, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan
sebuah produk buku kerja Sinau Maca lan Nulis Aksara Jawa (Si Macan Jawa)
sebagai penunjang pembelajaran aksara Jawa bagi siswa kelas III SD di
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Buku tersebut khusus dikembangkan
untuk belajar menulis sekaligus membaca aksara Jawa dasar atau aksara Jawa
nglegena yang dimulai dari berlatih menulis aksara dari aksara „ha‟ hingga aksara
„nga‟. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik paham dengan satu per satu bentuk
aksara Jawa. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan membaca aksara Jawa dan
evaluasi membaca dan menulis aksara Jawa pada akhir pembelajarannya, selain
itu buku kerja ini nantinya dilengkapi dengan gambar-gambar pendukung agar
dapat menumbuhkan minat peserta didik dalam mempelajari aksara Jawa.

1.2 Indentifikasi Masalah
Masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang tersebut antara lain
sebagai berikut:
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1) Peserta didik kurang paham dalam pembelajaran membaca dan menulis aksara
Jawa karena pembelajaran hanya melalui buku teks.
2) Kenyataanya, buku teks bahasa Jawa terbatas dalam ruang dan halamannya
sehingga contoh dan bahan latihan menulis aksara Jawa dalam buku teks
masih dirasa kurang memenuhi kebutuhan peserta didik.
3) Saat ini, peserta didik berlatih membaca dan menulis aksara Jawa
menggunakan LKS.
4) Buku kerja mengenai membaca dan menulis aksara Jawa masih jarang
dijumpai.

1.3 Pembatasan Masalah
Penelitian ini membatasi masalah yang berkaitan tentang pengembangan buku
kerja membaca dan menulis aksara Jawa nglegena. Produk yang akan dihasilkan
nantinya berupa buku kerja Si Macan Jawa sebagai penunjang pembelajaran
aksara Jawa bagi siswa kelas III SD di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
Produk ini diharapkan dapat digunakan bagi siswa dalam berlatih membaca dan
menulis aksara Jawa nglegena, sehingga dapat mempermudah siswa dalam
mengikuti pembelajaran.

1.4 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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1) Bagaimana kebutuhan siswa dan guru terhadap pengembangan buku kerja Si
Macan Jawa sebagai penunjang pembelajaran aksara Jawa bagi siswa kelas III
SD di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo?
2) Bagaimana prototipe buku kerja Si Macan Jawa sebagai penunjang
pembelajaran aksara Jawa bagi siswa kelas III SD di Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo?
3) Bagaimana hasil uji validasi buku kerja Si Macan Jawa sebagai penunjang
pembelajaran aksara Jawa bagi siswa kelas III SD di Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo?
4) Bagaimana hasil akhir buku kerja Si Macan Jawa sebagai penunjang
pembelajaran aksara Jawa bagi siswa kelas III SD di Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo?

1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1) Mendeskripsikan kebutuhan siswa dan guru terhadap pengembangan buku
kerja Si Macan Jawa sebagai penunjang pembelajaran aksara Jawa bagi siswa
kelas III SD di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
2) Mendeskripsikan prototipe buku kerja Si Macan Jawa sebagai penunjang
pembelajaran aksara Jawa bagi siswa kelas III SD di Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo.
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3) Mendeskripsikan hasil uji validasi buku kerja Si Macan Jawa sebagai
penunjang pembelajaran aksara Jawa bagi siswa kelas III SD di Kecamatan
Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
4) Menghasilkan buku kerja Si Macan Jawa sebagai penunjang pembelajaran
aksara Jawa bagi siswa kelas III SD di Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo.

1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian mengenai pengembangan buku kerja Si Macan Jawa sebagai
penunjang pembelajaran aksara Jawa ini diharapkan memberikan manfaat antara
lain manfaat secara teoritis mapun manfaat praktis dalam dunia pendidikan.
1. Manfaat Teoritis
a. Menambah khasanah keilmuan bahasa Jawa.
b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian pengembangan
buku bahasa Jawa untuk Sekolah Dasar.
2. Manfaat Praktis
a. Manfaat bagi Siswa
1) Dapat memberikan kemudahan bagi siswa dalam mengikuti proses
pembelajaran membaca dan menulis aksara Jawa.
2) Dapat menjadi sarana berlatih membaca dan menulis aksara Jawa
nglegena.
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b. Manfaat bagi Guru
1) Dapat mempermudah guru dalam menyampaikan pembelajaran yang
berkaitan dengan aksara Jawa nglegena.
2) Dapat mempermudah guru dalam memberikan latihan-latihan atau
bahan evaluasi bagi siswa dalam pembelajaran membaca dan menulis
aksara Jawa.
c. Manfaat bagi Sekolah
1) Dapat menambah media pembelajaran media pembelajaran membaca
dan menulis aksara Jawa.
2) Dapat menambah koleksi buku bahasa Jawa di perpustakaan sekolah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka
Penelitian yang berkaitan tentang pengembangan buku suadah cukup banyak.
Penelitian pengembangan buku bahasa Jawa juga sudah beragam, antara lain
penelitian pengembangan buku cerita atau bacaan anak berbahasa Jawa,
pengembangan buku pengayaan berbahasa Jawa, dan pengembangan buku
panduan berbahasa Jawa.
Penelitian terdahulu yang berupa pengembangan buku dapat ditinjau kembali
untuk mengetahui relevansi dengan penelitian ini. Penelitian yang memiliki
relevansi dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Setiowati
(2013), Azizah (2013), Nufus (2013), dan Ardiyani (2013).
Penelitian relevan pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Setiowati
(2013) yang berjudul Pengembangan Buku Berbahasa Jawa Bergambar sebagai
Penunjang Pembelajaran Bahasa Jawa Sekolah Dasar. Penelitian yang dilakukan
oleh Setiowati memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.
Persamaan penelitian Setiowati dengan penelitian ini terletak pada jenis
penelitian, pendekatan penelitian, dan sasaran penelitian. Jenis penelitian yang
dilakukan

oleh

Setiowati

merupakan

penelitian

pengembangan

yang

menggunakan pendekatan Research and Development (R & D) dalam
penelitiannya. Penelitian pengembangan ini dapat memberi gambaran dan menjadi
referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian pengembangan buku walaupun
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buku yang dihasilkan berbeda. Setiowati menghasilkan buku nonteks berupa buku
berbahasa Jawa bergambar, sedangkan dalam penelitian ini akan menghasilkan
produk berupa buku untuk berlatih membaca dan menulis aksara Jawa. Persamaan
lainnya ialah dalam hal sasaran penelitian sama-sama ditujukan untuk siswa
Sekolah Dasar (SD). Adapun perbedaannya terdapat pada jenjang yang diteliti.
Penelitian Setiowati menjadikan seluruh jenjang siswa SD sebagai sasaran
penelitiannya, sedangkan peneliti membatasi sasaran penelitian hanya pada siswa
kelas III SD saja.
Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2013) dengan judul Pengembangan
Buku Bacaan Cerita Rakyat Bahasa Jawa Berbasis Kontekstual di Kabupaten
Brebes mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.
Persamaannya terletak pada jenis dan pendekatan penelitian, yakni menggunakan
jenis penelitian pengembangan dan pendekatan penelitian Research and
Development (R & D). Produk yang dihasilkan hampir sama yakni berupa buku,
akan tetapi Azizah menghasilkan berupa buku bacaan cerita rakyat bahasa Jawa
berdialek Brebes, sedangkan penelitian ini menghasilkan buku kerja aksara Jawa.
Perbedaan lainnya terdapat pada sumber datanya. Sumber data dalam penelitian
Azizah adalah siswa SMP sedangkan dalam penelitian ini sumber data adalah
siswa SD.
Penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang
dilakukan oleh Nufus (2013) yang berjudul Pengembangan Buku Pengayaan
Cerita Anak Berbahasa Jawa Berbasis Pendidikan Karakter dalam Lingkungan
Keluarga. Persamaan yang terdapat dalam penelitian Nufus ini terdapat pada jenis
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penelitian dan pendekatan penelitian. Pada penelitian Nufus ini menggunakan
jenis penelitian pengembangan dan menggunakan pendekatan Research and
Development (R & D) sehingga penelitian Nufus ini dapat menjadi acuan dan
referensi dalam melakukan penelitian pengembangan ini. Produk yang dihasilkan
sebenarnya hampir sama yakni berupa buku, namun perbedaannya Nufus
menghasilkan buku nonteks yang berupa buku pengayaan cerita anak, sedangkan
dalam penelitian ini akan menghasilkan buku kerja berupa buku latihan membaca
dan menulis aksara Jawa nglegena.
Penelitian yang terakhir yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian
Ardiyani (2013) yang berjudul Peningkatan Keterampilan Membaca Aksara Jawa
Melalui Model Quantum Learning Dengan Media Kartu Kata Siswa Kelas IIIA
SDN Petompon 02 Semarang. Persamaan Penelitian Ardiyani dengan penelitian
ini adalah terletak dari objek penelitian yakni siswa kelas III SD. Selain itu
persamaan yang lain terletak pada tujuan akhir penelitian, penelitian Ardiyani
dengan penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mempermudah siswa kelas III
SD dalam mengikuti proses pembelajaran aksara Jawa. Kemudian perbedaanya
terletak pada jenis penelitian, dari judul penelitian Ardiyani tersebut sudah terlihat
bahwa jenis penelitian Ardiyani adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK),
sedangkan peneliti menggunakan penelitian pengembangan. Selain jenis
penelitian, hal yang membedakan antara penelitian Ardiyani dengan penelitian ini
ialah jika penelitian dilaksanakan di satu SD yakni di SDN Petompon 02
Semarang, maka dalam penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa SD di
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
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2.2 Landasan Teoretis
Peneliti membutuhkan teori-teori yang relevan dalam melakukan penelitian
pengembangan ini. Teori-teori yang dimaksud antara lain yang berkaitan tentang
buku kerja, aksara Jawa nglegena, pembelajaran membaca aksara Jawa di SD, dan
pembelajaran menulis aksara Jawa di SD.
2.2.1 Buku Kerja
Kata buku atau book dalam bahasa Inggris sudah umum terdengar dalam
masyarakat. Pengertian buku yang paling sederhana dijelaskan oleh Noam (1999)
dalam jurnalnya yang berjudul The dim future of the book, Noam mendefinisikan
pengertian buku secara singkat sebagai berikut “…the term „book‟ refers to its
classic manifestation – bound volumes of paper sheets upon which text is
printed.” (istilah „buku‟ mengacu pada sesuatu perwujudan klasik – lembaran
kertas yang tercetak yang terikat jumlahnya).
Buku terbagi dalam beberapa jenis. Hal ini sama seperti yang telah
diungkapkan oleh Muslich (2010:24) bahwa buku terdiri dari tujuh jenis, yaitu (1)
buku acuan, (2) buku pegangan, (3) buku teks atau pelajaran, (4) buku latihan, (5)
buku kerja atau buku kegiatan, (6) buku catatan, dan (7) buku bacaan.
Salah satu dari ketujuh jenis buku tersebut yang paling banyak digunakan
dalam pembelajaran di sekolah ialah buku teks atau pelajaran. Hal ini sejalan
dengan apa yang diungkapkan oleh Newton (2006) dalam jurnalnya yang berjudul
Could Elementary Mathematics Textbooks Help Give Attention to Reasons in the
Classroom? bahwa “Textbooks are frequently used to support teaching and
learning in many Countries” (Buku teks sering digunakan untuk mendukung
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proses belajar mengajar di banyak negara), maka di Indonesia buku teks juga
wajib dalam pembelajaran di sekolah-sekolah.
Hal tersebut di Indonesia diperkuat dalam Permendiknas Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2008 dan Nomor 11 Tahun 2005 bahwa buku teks wajib ada
dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Sejalan dengan hal tersebut, Yildirim (2006) dalam jurnalnya yang berjudul
High School Textbooks in Turkey from Teachers‟ and Students‟ Perspectives: The
Case of History Textbooks mengungkapkan fakta mengenai buku teks bahwa “In
fact, in many elementary and secondary school, a large part of the knowledge to
which students are exposed comes from the textbook.” (Faktanya, di banyak
sekolah dasar dan menengah, sebagian besar pengetahuan yang siswa dapatkan
berasal dari buku teks).
Pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa buku teks dapat
disebut juga sebagai buku pelajaran yang berisi uraian tentang mata pelajaran
tertentu sehingga dapat menunjang suatu pembelajaran di sekolah.
Buku teks sebagai buku penunjang pembelajaran di sekolah ternyata masih
mempunyai beberapa kekurangan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Tarigan
(2009:27) bahwa buku teks terbatas pada ruang atau halaman. Hal tersebut
menyebabkan petunjuk, saran, contoh, ilustrasi pengajaran dinyatakan dengan
sesingkat mungkin pula. Dikarenakan keterbatasannya itulah, maka buku teks
harus dilengkapi, dibantu, dan ditunjang oleh buku pendamping lainnya, seperti:
(1) buku suplemen (tambahan) bagi buku pokok; (2) buku pegangan guru; (3)
buku sumber atau buku acuan lainnya yang relevan.
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Menurut Tarigan (2009:44) buku kerja dapat digunakan guru untuk
mengevaluasi hasil proses belajar-mengajar dengan buku teks sehingga buku kerja
merupakan buku pelatihan yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui apakah
siswa sudah mengetahui, memahami, dan menguasai bahan pelajaran yang
disajikan dalam buku teks atau belum. Dengan kata lain buku kerja adalah
pasangan, pembantu, pelengkap, atau suplemen buku pokok atau buku utama.
Buku kerja dan buku pokok merupakan satu kesatuan utuh dan tak dapat dipisahpisahkan. Fungsi buku kerja pada hakikatnya merupakan pedoman, pengarah,
pembimbing

bagi

siswa

dalam

melaksanakan

tugas-tugas

yang

telah

diprogramkan berdasarkan buku utama. Selain itu, melalui buku kerja guru dapat
mengevaluasi hasil belajar siswa.
Selain itu, Muslich (2010: 25) juga mempunyai pendapat bahwa buku kerja
atau buku kegiatan, yaitu buku yang difungsikan untuk menuliskan hasil
pekerjaan atau hasil tugas yang diberikan guru.
Kesimpulannya buku kerja merupakan buku suplemen atau pendamping buku
teks yang berisi latihan-latihan yang diperuntukkan bagi siswa.
2.2.1.1 Prinsip –prinsip Penyusunan Buku Kerja
Tarigan (2009: 44) mengungkapkan bahwa buku kerja sebagai buku suplemen
haruslah sejalan, searah, dan sinkron dengan buku pokok. Buku pokok sendiri
disusun berdasarkan kurikulum dan bidang studi yang relevan. Oleh karena itu,
buku kerja harus menyesuaikan diri dengan kurikulum yang berlaku. Selain itu
buku kerja harus mengikuti tuntutan atau karakteristik bidang studi yang relevan.
Hal tersebut merupakan prinsip umum penyusunan buku kerja.
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Selain prinsip umum di atas, Gray (dalam Tarigan, 2009: 45) juga
mengungkapkan prinsip-prinsip penyusunan buku kerja sebagai berikut: (1) sang
penulis haruslah membuat setiap pelatihan sesuai dengan program instruksional
keseluruhan yang perlu dan berguna bagi setiap kelas atau tingkatan, (2) sang
penulis seyogyanya menyediakan tipe-tipe pelatihan yang beraneka ragam sesuai
dengan kebutuhan minat para siswa, lalu melengkapi bahan inti dengan bahan
buatan guru, dengan maksud mengurangi kebosanan, (3) sang penulis janganlah
membiarkan bahan itu menjadi tujuan akhir; praktik-praktik dan pelatihanpelatihan keterampilan itu sepantasnya merupakan suatu sarana untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan, (4) sang penulis haruslah berupaya sedemikian rupa
agar bahan yang disajikan merupakan dasar bagi pengajaran tambahan; setiap
pelajaran praktik haruslah merupakan pelajaran diagnostik, (5) sang penulis
haruslah berupaya sedapat mungkin agar para siswa pemakai buku kerja tersebut
harus mudah memahami serta menguasai apa, bagaimana, dan mengapa mereka
harus melakukan setiap hal yang mereka kerjakan.
Guna mempermudah pemahaman mengenai prinsip-prinsip penyusunan buku
kerja yang telah diungkapkan oleh Gray, Tarigan (2009: 46) menyimpulkan
prinsip-prinsip buku kerja sebagai berikut: (1) mengenai latihan; pelatihanpelatihan haruslah berguna, bermanfaat serta sesuai pula dengan kebutuhan siswa
dalam setiap jenjang pendidikan atau kelas. (2) mengenai bahan, bahan harus
padu; artinya, bahan dari buku teks atau bahan inti ditambah dengan bahan pilihan
guru, lalu dua-duanya diramu sehingga lebih lengkap, mutahir, dan relevan. (3)
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mengenai pemahaman; baik instruksi, tugas maupun pelatihan yang terkandung
dalam buku teks harus dapat dan mudah dipahami siswa.
Setelah mengetahui prinsip-prinsip penyusunan buku kerja, hendaknya kita
juga mengetahui hubungan antara kurikulum, mata pelajaran, buku pokok, dan
buku kerja. Menurut Tarigan (2009: 47) dasar umum penyusunan buku teks
adalah kurikulum. Dari kurikulum itulah diturunkan sejumlah butir dasar
penulisan buku teks. Dasar umum ini berlaku bagi setiap mata pelajaran dan harus
dilengkapi dengan dasar khusus. Dasar khusus dijabarkan dari mata pelajaran
tertentu, maka dasar khusus hanya berlaku bagi mata pelajaran yang relevan.
Dasar umum dan khusus dipadukan sehingga tersusun dasar-dasar penyusunan
buku teks. Setelah buku teks tersusun, maka dapat disusunlah buku kerjanya.
Dasar-dasar penyusunan buku kerja dijabarkan dari buku pokok sehingga secara
tak langsung dasar-dasar penyusunan buku kerja berasal dari kurikulum dan mata
pelajaran yang bersangkutan.
Tarigan (2009: 28) mengungkapkan bahwa secara teoritis buku kerja pasti
sejalan, sesuai, dan relevan dengan tuntutan kurikulum dan mata pelajaran. Hal
tersebut dikarenakan dasar penyusunan buku kerja diturunkan dari buku pokok.
Dasar penyusunan buku pokok bersumber dari kurikulum dan mata pelajaran
sehingga dasar penyusunan buku kerja seharusnya sesuai dengan tuntutan
kurikulum dan tuntutan mata pelajaran. Guna mempermudah pemahaman tentang
kaitan antara kurikulum mata pelajaran, buku pokok, dan buku kerja dapat
divisualisasikan dalam bagan berikut ini.
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Gambar 2.1 Hubungan Antara Kurikulum, Mata Pelajaran, Buku Pokok
dan Buku Kerja.

2.2.2 Aksara Jawa Nglegena
Aksara Jawa menurut Prihantono (2011: 12) secara etimologi berarti Aksara
Hanacaraka jenenge dijipuk saka urutan limang aksara wiwitan iki sing unine
“hana caraka” (nama Aksara Hanacaraka diambil dari urutan kelima aksara awal
yang berbunyi “hana caraka”).
Sementara itu, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2012 tentang bahasa, sastra, dan aksara Jawa pasal 1 telah dijelaskan bahwa
aksara Jawa adalah carakan atau huruf yang mempunyai bentuk, tanda grafis,
sistem, dan tatanan penulisan yang digunakan untuk bahasa dan sastra Jawa dalam
perkembangan sejarahnya.
Aksara Jawa dalam dunia pendidikan mulai diajarkan di kelas III SD. Aksara
Jawa yang digunakan dalam pembelajaran siswa kelas III SD merupakan aksara
Jawa nglegena. Aksara Jawa nglegena menurut Prihantono (2011: 43) adalah
nglegena tegesipun tanpa busana, aksara nglegena tegesipun aksara ingkang
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dereng ngangge sandhangan (nglegena artinya tanpa busana, aksara nglegena
artinya aksara yang belum memakai sandhangan). Jadi, aksara Jawa nglegena
adalah aksara paling sederhana karena tanpa menggunakan sandhangan maupun
pasangan. Aksara ini terdiri dari 20 huruf yang dimulai dari aksara ha dan
berakhir pada aksara nga.
2.2.3 Pembelajaran Membaca Aksara Jawa nglegena di Sekolah Dasar
Pembelajaran menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun
2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah proses interaksi peserta didik
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran
bahasa terdiri atas empat keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menyimak,
berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan membaca lebih baik jika
diajarkan mulai dari usia anak-anak, hal ini sejalan dengan pendapat Salmon
(2013) dalam jurnalnya yang berjudul Factors that Affect Emergent Literacy
Development When Engaging with Electronic Books bahwa “During early
childhood, traditional shared book reading between parent and child is
considered foundational in the acquisition of emergent literacy skills.” (Pada anak
usia dini, tradisi membaca buku bersama antara orang tua dan anak merupakan
dasar dalam munculnya pemerolehan bahasa.).
Sependapat dengan hal tersebut Lerner (dalam Al-Awidi 2012) juga
mengungkapkan pentingnya membaca sejak dini sebagai berikut “children must
learn to read so that they can later read to learn” (anak-anak harus belajar
membaca sehingga mereka dapat membaca untuk belajar) dan Al-Awidi (2012)
dalam jurnalnya yang berjudul Teachers‟ Perceptions of the Use of Computer
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Assisted Language Learning to develop Children‟s Reading Skills in English as a
Second Language in the United Arab Emirates juga berpendapat tentang
pentingnya pembelajaran membaca sebagai berikut “Reading at early stages is
considered to be the most fundamental skill children can obtain within their
schools to become successful learners” (Membaca pada tahap awal dianggap
sebagai keterampilan paling dasar anak yang dapat diperoleh dalam sekolah
mereka untuk menjadi pelajar sukses).
Seperti apa yang telah diungkapkan bahwa membaca sebaiknya dibiasakan
mulai sejak usia anak-anak, maka dari itu pembelajaran membaca dapat dilakukan
mulai dasar atau sekolah dasar melalui pembelajaran bahasa yang ada di sekolah.
Salah satu pembelajaran bahasa di sekolah dasar adalah pembelajaran bahasa
Jawa. Pembelajaran bahasa Jawa juga memuat keterampilan membaca aksara
Jawa. Membaca aksara Jawa dimulai sejak kelas III Sekolah Dasar, dengan materi
membaca aksara Jawa nglegena. Pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena di
kelas III ini terbagi dalam dua semester. Pada semester pertama peserta didik
diharapkan mampu membaca 10 aksara Jawa nglegena yakni aksara “ha” hingga
“la”. Pada semester dua, peserta didik diharap mampu membaca atau mengenali
aksara Jawa nglegena lengkap, yakni 20 aksara Jawa dari “ha” hingga “nga”.
2.2.4 Pembelajaran Menulis Aksara Jawa nglegena di Sekolah Dasar
Pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan membaca di sekolah harus
dibarengi dengan keterampilan menulis. Hal ini dikarenakan keterampilan menulis
berkaitan erat dengan keterampilan membaca, seperti yang diungkapkan Dalman
(2014:9) bahwa menulis dengan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam
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tulis, menulis adalah kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan
membaca adalah kegiatan yang bersifat reseptif sehingga keterampilan menulis
dan membaca tidak dapat dipisahkan.
Hubungan antara keterampilan membaca dengan menulis ini juga terlihat
dalam pembelajaran bahasa Jawa. Selain keterampilan membaca aksara Jawa
terdapat pula keterampilan menulis aksara Jawa. Sejalan dengan membaca aksara
Jawa, menulis aksara Jawa juga dimulai sejak kelas III Sekolah Dasar, dengan
materi menulis aksara Jawa nglegena. Pembelajaran menulis aksara Jawa
nglegena di kelas III ini terbagi dalam dua semester. Pada semester pertama
peserta didik diharapkan mampu menulis 10 aksara Jawa nglegena yakni aksara
“ha” hingga “la”. Pada semester dua, peserta didik diharap mampu menuliskan
aksara Jawa nglegena lengkap, yakni 20 aksara Jawa dari “ha” hingga “nga”.
2.3 Kerangka Pikir
Saat ini pembelajaran membaca dan menulis aksara Jawa diajarkan melalui
buku pelajaran atau buku teks yang terdapat di Sekolah. Materi yang berkaitan
dengan membaca dan menulis aksara Jawa dalam buku pelajaran sebenarnya
sudah cukup lengkap. Akan tetapi perlu diingat bahwa sebuah buku pelajaran
memiliki batasan dalam jumlah halamannya sehingga menyebabkan terbatasnya
bahan latihan membaca dan menulis aksara Jawa bagi para peserta didik. Hal ini
yang kemudian dapat menghambat proses pembelajaran membaca dan menulis
aksara Jawa.
Solusi yang digunakan oleh guru untuk menyiasati masalah tersebut adalah
disamping menggunakan buku pelajaran para guru juga menggunakan LKS
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sebagai pendamping buku pelajaran bagi siswa dalam berlatih membaca dan
menulis aksara Jawa. Kenyataannya penggunaan LKS dalam pembelajaran dirasa
kurang efektif karena materi dan latihan dalam LKS terkadang tidak sesuai
dengan materi yang terdapat dalam buku pelajaran yang digunakan. Oleh sebab
itu perlu adanya sebuah buku kerja sebagai pendamping buku pelajaran siswa.
Saat ini buku kerja yang berkaitan dengan membaca dan menulis aksara Jawa
masih jarang dijumpai. Solusinya adalah perlu disusun buku kerja yang khusus
berisi bahan latihan membaca dan menulis aksara Jawa bagi siswa.
Sebelum menyusun sebuah buku kerja perlu dilakukan analisis kebutuhan
terhadap siswa dan guru kelas III SD akan buku kerja membaca dan menulis
aksara Jawa. Setelah mengetahui kebutuhan siswa dan guru akan buku kerja,
maka dapat dimulailah pengembangan buku kerja membaca dan menulis aksara
Jawa. Pengembangan buku kerja membaca dan menulis aksara Jawa ini harus
melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah membuat desain buku kerja
membaca dan menulis aksara Jawa sesuai dengan hasil analisis kebutuhan siswa
dan guru. Setelah pembuatan desain produk, maka tahapan selanjutnya ialah
desain produk tersebut harus diujikan kepada para ahli untuk mengetahui valid
tidaknya produk buku kerja tersebut. Kekurangan buku kerja juga dapat diketahui
setelah diadakan uji validasi tersebut. Selanjutnya perlu diadakan perbaikan pada
buku kerja tersebut sehingga dapat menghasilkan buku kerja Si Macan Jawa bagi
siswa kelas III SD yang nantinya dapat mempermudah peserta didik dalam
mengikuti proses pembelajaran menulis aksara Jawa.
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Kerangka berpikir pengembangan buku kerja Si Macan Jawa bagi siswa kelas
III SD dapat divisualisasikan sebagai berikut.
Terbatasnya jumlah halaman
dalam
buku
teks
menyebabkan bahan latihan
membaca dan menulis aksara
Jawa dalam buku teks dirasa
kurang bagi peserta didik.

Materi dan latihan
dalam
LKS
terkadang
tidak
sejalan dan sesuai
dengan materi dalam
buku pelajaran.

Buku kerja yang
berkaitan
dengan
membaca
dan
menulis aksara Jawa
masih
jarang
dijumpai.

Buku kerja yang berkaitan dengan membaca dan
menulis aksara Jawa.

Analisis kebutuhan siswa dan guru kelas III SD
berkaitan dengan membaca dan menulis aksara Jawa.

Pengembangan Buku kerja membaca dan menulis
aksara Jawa bagi kelas III SD.

Gambar 2.2 Kerangka
Pikir
1. Desain produk buku
2. Uji validasi
kerja membaca dan
ahli.
menulis aksara Jawa.

Tersusunnya buku kerja “Si Macan Jawa” bagi kelas
III SD.

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

3. Revisi
produk.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Research and Development
(R&D) atau dapat disebut dengan penelitian pengembangan. Penelitian R&D
merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu,
penelitian pengembangan ini memiliki sepuluh tahapan penelitian antara lain
sebagai berikut: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain
produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi
produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) produksi masal
(Sugiyono 2010:409).
Penelitian ini dibatasi menjadi lima tahapan saja sesuai dengan kebutuhan
penelitian atas dasar pertimbangan waktu pelaksanaan penelitian. Kelima tahapan
tersebut antara lain (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain
produk, (4) validasi desain, dan (5) revisi produk atau prototipe jadi.
Berdasarkan tahapan penelitian tersebut, maka prosedur penelitian yang akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut.
Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah potensi dan
masalah, yakni mencari data tentang potensi dan masalah dengan cara mencari
sumber pustaka dan penelitian yang relevan.
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Tahap kedua yaitu mengumpulkan data atau analisis kebutuhan. Pada tahap
ini, peneliti mengumpulkan data yang berupa analisis kebutuhan guru dan siswa
yang digunakan sebagai bahan penyusunan prototipe buku kerja Si Macan Jawa.
Tahap ketiga berupa desain produk. Tahap ini terdiri dari kegiatan merancang
dan menyusum prototipe buku kerja Si Macan Jawa. Penyusunan buku ini
disesuaikan dengan hasil angket kebutuhan siswa dan guru.
Tahap keempat adalah validasi desain atau uji validasi. Tahapan ini
merupakan proses kegiatan untuk menilai desain produk yang telah dirancang.
Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan pengkajian dan penilaian prototipe buku
kerja Si Macan Jawa oleh dosen ahli.
Tahap kelima, revisi produk, merupakan tahap terakhir penelitian. Pada tahap
ini prototipe buku yang sudah divalidasi oleh dosen ahli akan dapat diketahui
kekurangan atau kelemahannya sehingga perlu adanya perbaikan desain sesuai
saran untuk mengurangi kelemahan prototipe. Kegiatan pada tahap ini akan
menghasilkan buku kerja Si Macan Jawa yang valid.
Tahapan penelitian yang akan dilaksanakan dapat divisualisasikan sebagai
berikut.
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Gambar 3.1 Visualisasi Tahapan Penelitian

3.2 Data dan Sumber Data
3.2.1 Data
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain (1) kondisi
pembelajaran membaca dan menulis aksara Jawa yang telah berlangsung, (2) data
yang berkaitan dengan kebutuhan siswa dan guru terhadap buku kerja Si Macan
Jawa, dan (3) data hasil validasi berupa evaluasi dan saran dari ahli.
Data pertama dan kedua diperoleh pada tahap pengumpulan data. Data
pertama berupa deskripsi yang berkaitan dengan pembelajaran membaca dan
menulis aksara Jawa. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan observasi.
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Data kedua berupa deskripsi mengenai kebutuhan siswa dan guru terhadap buku
kerja Si Macan Jawa yang diperoleh melalui angket yang telah disebar di sekolah,
sedangkan data ketiga dari penelitian ini diperoleh pada tahap validasi desain yang
berupa uji ahli terhadap desain produk buku kerja Si Macan Jawa.
3.2.2 Sumber Data
Sumber data merupakan benda, hal, atau orang tempat peneliti mengamati,
membaca, atau bertanya tentang data (Arikunto, 2007: 88). Sumber data yang
dibutuhkan untuk memperoleh data dalam penelitian ini antara lain (1) siswa, (2)
guru, dan (3) ahli.
3.2.2.1 Siswa
Sumber data pertama adalah siswa. Siswa yang menjadi sumber data dalam
penelitian ini yaitu berjumlah 64 siswa dari tiga sekolah yang berbeda di
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. 25 siswa berasal dari SD N Madegondo
01, 17 siswa berasal dari SD N Kwarasan 02, dan 22 siswa berasal dari SD N
Gedangan 02. Pemilihan ketiga SD tersebut berdasarkan peringkat SD seKecamatan Grogol. Ketiga SD tersebut mewakili peringkat tinggi, sedang dan
rendah di Kecamatan Grogol. SD N Madegondo 01 mewakili SD dengan
peringkat tinggi, SD N Kwarasan 02 mewakili SD peringkat sedang, sedangkan
SD N Gedangan 02 mewakili SD peringkat rendah.
3.2.2.2 Guru
Sumber data yang kedua ialah Guru. Guru yang menjadi subjek dalam
penelitian ini terdiri atas tiga guru kelas III SD dari tiga sekolah yang berbeda
yang mewakili SD di Kecamatan Grogol. Ketiga guru tersebut berasal dari SD N
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Madegondo 01, SD N Kwarasan 02, dan SD N Gedangan 02. Tiga guru tersebut
diharapkan dapat mewakili beragam kebutuhan guru SD di Kecamatan Grogol
akan pengembangan buku kerja membaca dan menulis aksara Jawa.
3.2.2.3 Ahli
Sumber data yang ketiga adalah ahli. Ahli yang menjadi sumber data dalam
penelitian ini adalah dosen ahli yang memiliki kemampuan untuk mengevaluasi
buku kerja Si Macan Jawa. Dosen yang mengevaluasi prototipe buku kerja Si
Macan Jawa adalah dua dosen ahli yang ahli dalam pengembangan buku kerja.
Pembagian sumber data secara singkat dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 3.1 Tabel Data dan Sumber Data
No. Data
Sumber Data
1.
Kondisi
pembelajaran Guru: guru kelas III dari
membaca
dan
menulis
SD N Madegondo 01
aksara Jawa yang telah
SD N Kwarasan 02
berlangsung
SD N Gedangan 02
2.
Kebutuhan siswa dan guru Siswa: siswa kelas III dari
terhadap
buku
kerja
SD N Madegondo 01
membaca
dan
menulis
SD N Kwarasan 02
aksara Jawa.
SD N Gedangan 02

3.

Evaluasi dan saran ahli

Guru: guru kelas III dari
SD N Madegondo 01
SD N Kwarasan 02
SD N Gedangan 02
Ahli (dua dosen ahli
penyusunan buku kerja).

dalam

3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang terdapat pada penelitian ada empat, antara lain
(1) observasi, (2) wawancara, (3) angket, dan (4) dokumentasi. Keempat teknik
pengumpulan data ini akan dijelaskan sebagai berikut.
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3.3.1 Tenik Observasi
Teknik ini merupakan kegiatan pengamatan. Pengamatan yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah pengamatan yang berkaitan dengan proses
pembelajaran bahasa Jawa, khususnya pembelajaran membaca dan menulis aksara
Jawa. Tujuan observasi ini ialah untuk mengetahui kondisi sebenarnya ketika
proses pembelajaran membaca dan menulis aksara Jawa berlangsung di kelas,
meliputi kondisi kegiatan belajar mengajar di kelas, metode pembelajaran, dan
buku yang digunakan dalam pembelajaran aksara Jawa. Hasil yang nantinya
diperoleh dari observasi ini akan dijadikan dasar dalam pembuatan buku kerja Si
Macan Jawa bagi kelas III SD.
3.3.2 Teknik Wawancara
Moleong (2007:186) mengungkapkan bahwa wawancara adalah percakapan
dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara ini dilakukan untuk
mengetahui kondisi pembelajaran bahasa Jawa, khususnya pembelajaran
membaca dan menulis aksara Jawa di kelas. Teknik ini dapat dilaksanakan dengan
melakukan wawancara secara langsung dengan guru kelas III SD.
3.3.3 Teknik Angket
Angket atau kuesioner (questionnaire) menurut Sukmadinata (2009:219)
merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung
(peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden).
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Pada penelitian ini terdapat dua jenis angket yaitu angket kebutuhan dan
angket penilaian prototipe. Angket kebutuhan ditujukan untuk siswa dan guru
kelas III. Angket kebutuhan tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan
dengan kondisi fisik dan materi buku kerja membaca dan menulis aksara Jawa,
sedangkan angket validasi produk berfungsi untuk mengetahui evaluasi dan saran
dari ahli. Angket ini berisi lembar penilaian mengenai kelayakan bentuk fisik dan
materi buku kerja membaca dan menulis aksara Jawa beserta evaluasi dan
sarannya.
3.3.4 Teknik Dokumentasi
Menurut Sugiyono

(2010:329) dokumen

merupakan pelengkap dari

penggunaan metode observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dalam
penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berupa
buku bahasa Jawa dan dokumen RPP pemebelajaran bahasa Jawa khususnya
membaca dan menulis aksara Jawa guna memperkuat data yang dibutuhkan.
Selain itu, teknik ini dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan jalannya
penelitian.
3.4 Instrumen Penelitian
Dilihat dari teknik pengumpulan datanya, maka instrumen yang dibutuhkan
antara lain (1) lembar observasi, (2) pedoman wawancara, (3) angket kebutuhan
siswa dan guru, (4) angket penilaian prototipe, (5) daftar cocok (checklist).
Gambaran umum mengenai instrumen dalam penelitian ini dapat dilihat pada
tabel berikut.
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian
No. Data

1.

2.

3.

Teknik
Instrumen
Pengumpulan
Data
Kondisi
Guru: guru kelas III dari Observasi
Lembar
pembelajaran
SD N Madegondo 01
Observasi
membaca
SD N Kwarasan 02
dan menulis
SD N Gedangan 02
Wawancara
Pedoman
aksara Jawa
Wawancara
yang telah
Dokumentasi Daftar cocok
berlangsung
(checklist)
Kebutuhan
Siswa: siswa kelas III Angket
Angket
siswa
dan dari
kebutuhan
guru
SD N Madegondo 01
siswa
terhadap
SD N Kwarasan 02
buku kerja
SD N Gedangan 02
maca
lan
nulis aksara Guru: guru kelas III Angket
Angket
Jawa.
dari
kebutuhan

Uji validasi

Sumber Data

SD N Madegondo 01
SD N Kwarasan 02
SD N Gedangan 02
Ahli (dua dosen ahli, Angket
yakni ahli materi dan
ahli
pengembangan
buku)

guru

Angket
penilaian
prototipe

3.4.1 Lembar Observasi
Observasi dalam penelitian ini yaitu melakukan kegiatan pengamatan dalam
proses pembelajaran bahasa Jawa di kelas, khususnya pembelajaran membaca dan
menulis aksara Jawa. Ketika melakukan observasi perlu adanya lembar observasi
sebagai panduan dalam melakukan pengamatan. Panduan observasi tersebut
berupa kisi-kisi sebagai berikut.
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Observasi
No.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Kisi-kisi Observasi
Sarana dan prasarana yang tersedia.
Metode yang digunakan guru dalam
penyampaian materi bahasa Jawa.
Strategi guru dalam penyampaian materi
pelajaran bahasa Jawa.
Buku pelajaran yang dipergunakan guru
dalam pembelajaran bahasa Jawa.
Antusias atau ketertarikan siswa dalam
mengikuti proses pembelajaran bahasa
Jawa.
Ada tidaknya buku latihan khusus
membaca dan menulis aksara Jawa yang
dipergunakan guru.

Keterangan

3.4.2 Pedoman Wawancara
Wawancara pada penelitian ini ditujukan kepada guru kelas III SD dari
sekolah yang telah dipilih. Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara
perlu adanya pedoman wawancara. Pedoman wawancara pada penelitian ini
berupa kisi-kisi dalam tabel berikut.
Tabel 3.4 Kisi-kisi Pedoman Wawancara
No.
Kisi-kisi Wawancara
1.
Alokasi waktu pelajaran bahasa Jawa di
kelas III SD
2.
Kompetensi dasar aksara Jawa di kelas III
SD
3.
Kompetensi dasar yang paling banyak
dianggap sulit bagi siswa
4.
Bahasa yang digunakan sebagai bahasa
pengantar dalam pelajaran bahasa Jawa
5.
Kendala dalam proses pembelajaran bahasa
Jawa, khususnya pembelajaran membaca
dan menulis aksara Jawa
6.
Sumber belajar membaca dan menulis
aksara Jawa bagi siswa
7.
Buku penunjang pelajaran membaca dan
menulis aksara Jawa

Keterangan
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8.

9.

10.

Buku kerja yang digunakan dalam proses
pembelajaran membaca dan menulis aksara
Jawa
Timbal balik respon guru terhadap
pengembangan buku kerja maca lan nulis
aksara Jawa
Harapan guru terhadap buku kerja maca lan
nulis
aksara
Jawa
yang
akan
dikembangkan

3.4.3 Angket
Pada penelitian mengenai pengembangan buku kerja Si Macan Jawa bagi
kelas III SD ini menggunakan dua jenis angket, yakni (1) angket kebutuhan, dan
(2) angket penilaian prototipe.
3.4.3.1 Angket Kebutuhan Buku Kerja Maca lan Nulis Aksara Jawa (Si
Macan Jawa)
Angket kebutuhan buku kerja Si Macan Jawa meliputi (1) angket kebutuhan
siswa, dan (2) angket kebutuhan guru. Tujuan dari angket ini adalah untuk
memperoleh data mengenai kebutuhan siswa dan guru terhadap buku kerja Si
Macan Jawa. Data yang diperoleh tersebut akan menjadi bahan dalam
pengembangan buku buku kerja Si Macan Jawa.
3.4.3.1.1 Angket Kebutuhan Siswa
Angket kebutuhan siswa ini meliputi (1) pembelajaran membaca dan menulis
aksara Jawa yang telah berlangsung, (2) kebutuhan siswa terhadap buku kerja Si
Macan Jawa, (3) aspek grafika atau kondisi fisik buku kerja Si Macan Jawa, dan
(4) harapan siswa terhadap pengembangan buku kerja Si Macan Jawa. Keempat
hal tersebut kemudian dikembangkan menjadi kisi-kisi angket kebutuhan siswa

33

terhadap buku kerja Si Macan Jawa. Berikut ini merupakan garis besar isi angket
kebutuhan siswa terhadap buku kerja Si Macan Jawa.
Tabel 3.5 Kisi-kisi Angket Kebutuhan Siswa
Aspek
1. Pembelajaran
membaca dan
menulis aksara
Jawa yang telah
berlangsung.

Kisi-kisi

1.

2.
3.

4.

Nomor
Soal
Bahasa yang digunakan dalam proses 1
pembelajaran membaca dan menulis
aksara Jawa.
Pemahaman siswa terhadap pelajaran 2 – 3
membaca dan menulis aksara Jawa.
Tingkat kesenangan siswa terhadap 4
pelajaran membaca dan menulis aksara
Jawa.
Kesulitan siswa dalam pembelajaran 5
membaca dan menulis aksara Jawa.
Tingkat keseringan siswa dalam berlatih 6
membaca dan menulis aksara Jawa.

2. Kebutuhan siswa 1.
akan buku kerja Si
Macan Jawa
2. Sumber atau bahan siswa untuk berlatih 7
membaca dan menulis aksara Jawa.

3. Keberadaan buku latihan membaca dan 8-9
menulis aksara Jawa
4. Pengetahuan siswa mengenai buku 10-12
kerja.
5. Kebutuhan siswa akan buku kerja 13-15
khusus untuk membaca dan menulis
aksara Jawa.
3. Kebutuhan siswa
akan
aspek
grafika (kondisi
fisik) buku kerja
Si Macan Jawa)
4. Harapan siwa
terhadap buku
kerja Si Macan
Jawa yang akan
dikembangkan

1. Cover buku
2. Gambar penunjang pada buku
3. Ukuran buku
4. Jenis huruf
5. Desain huruf
Saran dan masukan siswa terhadap buku
kerja maca lan nulis aksara Jawa yang
akan dikembangkan

16
17
18
19
20
21
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3.4.3.1.2

Angket Kebutuhan Guru

Angket kebutuhan ini meliputi lima aspek yaitu (1) pengajaran membaca dan
menulis aksara Jawa yang berlangsung, (2) kebutuhan guru terhadap buku kerja Si
Macan Jawa, (3) aspek grafika (kondisi fisik) buku kerja Si Macan Jawa, (4)
bahasa yang digunakan dalam buku kerja Si Macan Jawa, dan (5) harapan
terhadap buku kerja Si Macan Jawa. Keempat aspek tersebut kemudian
dikembangkan menjadi kisi-kisi angket kebutuhan guru. Kisi-kisi angket
kebutuhan guru tersebut nantinya dikembangkan lagi menjadi pertanyaanpertanyaan yang ditujukan kepada guru kelas III dalam bentuk angket kebutuhan.
Berikut ini merupakan garis besar isi angket kebutuhan guru terhadap buku kerja
Si Macan Jawa.
Tabel 3.6 Kisi-kisi Angket Kebutuhan Guru
Aspek

Kisi-kisi

Nomor
Soal
saat
1
Jawa

1. Pengajaran membaca
dan menulis aksara
Jawa
yang
berlangsung

1. Bahasa yang digunakan
pembelajaran
bahasa
berlangsung.
2. Antusias siswa dalam mengikuti
proses pembelajaran bahasa Jawa.

2

3. Kendala dalam pengajaran membaca
dan menulis aksara Jawa.

3

2. Kebutuhan guru akan 1. Sumber belajar bagi siswa dalam
buku kerja
pembelajaran membaca dan menulis
aksara Jawa.
2. Tanggapan mengenai materi dan
bahan latihan membaca dan menulis
aksara Jawa yang tersedia.

4

3. Ketersediaan bahan latihan membaca
dan menulis aksara Jawa.

5

6-9
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4. Kebutuhan akan buku kerja khusus
untuk berlatih membaca dan menulis
aksara Jawa.
3. Aspek grafika
1. Cover buku
2. Desain buku
3. Jenis huruf
4. Desain huruf
4. Bahasa
1. Bahasa yang digunakan
5. Harapan
tentang Saran dan masukan guru terhadap buku
buku kerja yang kerja Si Macan Jawa yang akan
dikembangkan
dikembangkan

10-14

15
16-18
19
20
21
22

3.4.4 Angket Penilaian Prototipe Buku Kerja Maca lan Nulis Aksara Jawa
Angket penilaian prototipe ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi dan
saran dari para ahli. Angket penilaian prototipe ini meliputi (1) aspek grafika, (2)
aspek penyajian, (3) aspek materi, dan (4) aspek kebahasaan. Aspek-aspek
tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi kisi-kisi angket penilaian
prototipe.
Tabel 3.7 Kisi-kisi Angket Penilaian Prototipe
Aspek

Kisi-kisi

1. Aspek Grafika
1. Desain buku
(lembar penilaian ahli 2. Kelengkapan buku
pengembangan buku) 3. Ilustrasi buku
4. Desain huruf
2. Aspek Materi
1. Kesesuaian isi buku
(lembar penilaian ahli 2. Tingkat kesukaran isi buku
materi)
3. Kesesuaian pilihan huruf
4. Kelayakan materi buku kerja
3. Aspek Penyajian
1. Kesesuaian tata letak (layout)
(lembar penilaian ahli 2. Kesesuaian pemilihan judul
materi)
3. Kesesuaian gambar pendukung
4. Aspek Bahasa
1. Bahasa yang digunakan
(lembar penilaian ahli 2. Kesesuaian pemilihan kata (diksi)

Nomor
Soal
1-4
5-6
7
8-10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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materi)
5. Saran

3. Ketepatan penulisan aksara Jawa.

10

3.4.5 Daftar Cocok (Checklist)
Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data berupa
dokumen serta mendokumentasikan jalannya penelitian. Guna mempermudah
melakukan dokumentasi, maka perlu adanya daftar cocok (checklist) sebagai
berikut.
Tabel 3.8 Kisi-kisi Daftar Cocok Dokumentasi
No.
Kisi-kisi Dokumentasi
1.
RPP membaca aksara Jawa nglegena
kelas III
2.
RPP menulis aksara Jawa nglegena
kelas III
3.
Buku pelajaran bahasa Jawa
4.
LKS bahasa Jawa
5.
Buku kerja bahasa Jawa
6.
Dokumentasi saat observasi
7.
Dokumentasi saat wawancara
8.
Dokumentasi saat pengisian angket

Ada

Tidak

Keterangan

3.5 Teknik Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif
kualitatif. Menurut Arikunto (2007:269), menganalisis dengan deskriptif kualitatif
adalah memberikan predikat pada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi
sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat yang
sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan. Teknik analisis data ini
dilakukan dengan cara memaparkan data kemudian menyimpulkannya.

3.5.1 Analisis Data Kebutuhan Buku Kerja Maca lan Nulis Aksara Jawa
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Teknik yang digunakan dalam menganalisis angket kebutuhan prototipe buku
kerja Si Macan Jawa mengarah pada proses menyeleksi, memfokuskan, dan
menyederhanakan. Data yang diperoleh selanjutnya dideskripsikan berdasarkan
kebutuhan siswa dan guru terhadap buku kerja Si Macan Jawa. Data deskripsi
tersebut kemudian disimpulkan dan dikembangkan menjadi prototipe buku kerja
Si Macan Jawa.

3.5.2 Analisis Data Uji Validasi Ahli
Data yang dikumpulkan berupa evaluasi dan saran dari ahli yang diperoleh
melalui angket penilaian oleh ahli. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk
menemukan kekurangan dan kelemahan prototipe buku kerja Si Macan Jawa.
Setelah diketahui kekurangan dan kelemahannya, selanjutnya prototipe buku kerja
Si Macan Jawa dapat disempurnakan agar layak digunakan untuk proses
pembelajaran.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian pengembangan buku kerja Si Macan Jawa
sebagai penunjang pembelajaran aksara Jawa bagi siswa kelas III SD di
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukorharjo dapat ditarik simpulan sebagai berikut.
1.) Berdasarkan hasil analisis kebutuhan terhadap buku kerja Si Macan Jawa
dapat diketahui bahwa siswa dan guru membutuhkan buku kerja khusus aksara
Jawa yang dapat mempermudah siswa dalam berlatih menulis maupun
membaca aksara Jawa. Siswa dan guru juga menginginkan buku kerja aksara
Jawa yang berisi latihan yang mudah dipahami siswa sehingga siswa dapat
meningkatkan gemar baca aksara Jawa sejak dini.
2.) Prototipe buku kerja Si Macan Jawa yang diinginkan siswa dan guru
berdasarkan angket kebutuhan siswa dan guru secara garis besar yaitu ukuran
buku kerja Si Macan Jawa A5 (14.8 cm x 21 cm) dengan font Hanacaraka.
Cover buku yang diinginkan adalah cover yang terdiri dari lebih dua warna
dengan judul Si Macan Jawa (Sinau Maca lan Nulis Aksara Jawa). Isi buku
kerja Si Macan Jawa juga harus memuat tentang materi singkat aksara Jawa
legena dan gambar pendukung yang menarik minat siswa. Selain itu, buku
kerja Si Macan Jawa memuat materi dan latihan yang mudah, menarik, dan
mudah dipahami oleh siswa.
3.) Uji validasi terhadap pengembangan buku kerja Si Macan Jawa terdiri dari uji
ahli pengembangan buku dan uji ahli materi. Uji ahli pengembangan buku
82
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menilai dari aspek kelengkapan buku dan grafika, sedangkan uji materi
menilai dari aspek materi dan kebahasaan. Saran perbaikan secara umum dari
uji validasi pengembangan buku kerja Si Macan Jawa dapat disimpulkan
bahwa ukuran buku kerja Si Macan Jawa diperbesar menjadi ukuran A4 (21
cm x 29,7 cm) dengan jenis dan ukuran huruf menyesuaikan, sedangan bahan
latihan diperbanyak lagi. Saran perbaikan secara umum buku kerja Si Macan
Jawa dari uji ahli materi dapat disimpulkan bahwa disarankan untuk
mengganti judul buku menjadi Sinau Maca lan Nulis Aksara Jawa (Si Macan
Jawa) sehingga judul mampu mewakili isi buku, sedangkan untuk tes evaluasi
sebaiknya diurutkan dari evaluasi membaca kemudian menulis. Perbaikan
dalam materi yaitu dengan memperbaiki dan menambah soal latihan pada
sinau nulis 1-4, gladhen nulis 1-4, gladhen maca 1-2, dan evaluasi akhir
(gladhen pungkasan).
4.) Saran dan masukan dari ahli digunakan sebagai dasar perbaikan buku kerja Si
Macan Jawa. Buku kerja Si Macan Jawa setelah perbaikan berukuran A4 (21
cm x 29.7 cm) dengan jumlah halaman v + 43 halaman. Isi buku kerja Si
Macan Jawa menggunakan font Hanacaraka berukuran antara 14-64 pt
menyesuaikan ukuran buku. Buku kerja Si Macan Jawa terdiri atas tiga
bagian, yaitu halaman awal, halaman materi dan latihan, serta halaman
evaluasi. Halaman awal terdiri atas sampul buku, halaman prancis, halaman
pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Halaman materi dan latihan terdiri
atas SK dan KD aksara Jawa pada kurikulum KTSP, materi singkat aksara
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Jawa nglegena, latihan menulis aksara Jawa, evaluasi menulis aksara Jawa,
dan latihan menulis aksara Jawa. Halaman evaluasi terdiri atas 25 soal
evaluasi membaca aksara Jawa dan 68 soal evaluasi menulis aksara Jawa.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, peneliti menyampaikan saran
sebagai berikut.
1.) Buku ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar menulis dan membaca aksara
Jawa bagi siswa kelas III SD.
2.) Perlu diadakan pengembangan lebih lanjut terhadap buku kerja Si Macan
Jawa untuk menyempurnakan buku kerja tersebut.
3.) Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji keefektivitasan
penggunaan buku kerja Si Macan Jawa.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1: Hasil Observasi
No.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Kisi-kisi Observasi
Sarana dan prasarana yang tersedia.

Keterangan
Sudah cukup, namun
untuk
penunjang
pembelajaran bahasa
Jawa masih kurang.
Metode yang digunakan guru dalam ceramah, diskusi, dan
penyampaian materi bahasa Jawa.
penugasan.
Strategi guru dalam penyampaian materi menghafal dari lima
pelajaran bahasa Jawa.
aksara Jawa hingga
selesai dan siswa
disuruh mencontoh di
buku paket, LKS,
serta pepak.
Buku pelajaran yang dipergunakan guru buku paket dan LKS
dalam pembelajaran bahasa Jawa.
Antusias atau ketertarikan siswa dalam antusias
mengikuti proses pembelajaran bahasa
Jawa.
Ada tidaknya buku latihan khusus belum
membaca dan menulis aksara Jawa yang
dipergunakan guru.

Lampiran 2: Hasil Wawancara
No.
Kisi-kisi Wawancara
Keterangan
1.
Alokasi waktu pelajaran bahasa Jawa di 2
jam
pelajaran
kelas III SD
seminggu
2.
Kompetensi dasar aksara Jawa di kelas III Semester I
SD
Membaca dan menulis
kata dengan 10 huruf
awal Jawa legena.
Semester II
Membaca dan menulis
kata dengan 20 huruf
awal Jawa legena.
3.
Kompetensi dasar yang paling banyak Kompetensi
yang
dianggap sulit bagi siswa
berkaitan
dengan
unggah-unggah
dan
aksara Jawa.
4.
Bahasa yang digunakan sebagai bahasa Bahasa Jawa ngoko
pengantar dalam pelajaran bahasa Jawa
alus.
5.
Kendala dalam proses pembelajaran bahasa Siswa belum hafal
Jawa, khususnya pembelajaran membaca aksara
Jawa
dan
88
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6.

7.
8.

9.

10.

dan menulis aksara Jawa
kurang latihan.
Sumber belajar membaca dan menulis Buku paket, LKS,
aksara Jawa bagi siswa
poster aksara Jawa,
dan pepak basa Jawa.
Buku penunjang pelajaran membaca dan Buku paket dan LKS.
menulis aksara Jawa
Buku kerja yang digunakan dalam proses Belum.
pembelajaran membaca dan menulis aksara
Jawa
Timbal balik respon guru terhadap Guru
setuju
dan
pengembangan buku kerja maca lan nulis antusias
terhadap
aksara Jawa
pengembangan buku
kerja
untuk
mempermudah proses
pembelajaran aksara
Jawa.
Harapan guru terhadap buku kerja maca lan Agar buku itu nantinya
nulis
aksara
Jawa
yang
akan dapat meningkatkan
dikembangkan
gemar baca aksara
Jawa bagi siswa kelas
III SD.

Lampiran 3: Hasil Dokumentasi
No.
1.

3.

Kisi-kisi Dokumentasi
RPP membaca aksara Jawa nglegena
kelas III
RPP menulis aksara Jawa nglegena
kelas III
Buku pelajaran bahasa Jawa

4.

LKS bahasa Jawa

√

5.
6.
7.
8.

Buku kerja bahasa Jawa
Dokumentasi saat observasi
Dokumentasi saat wawancara
Dokumentasi saat pengisian angket

√
√
√

2.

89

Ada

√

Tidak
Keterangan
√
Guru
kurang
memperhatikan
RPP
untuk
√
bahasa Jawa.
Buku
paket
Remen
Basa
Jawi.
LKS
bahasa
Jawa Mediatama
dan Fokus.
√
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Lampiran 4: Angket Kebutuhan Siswa

90

91

91

92

92

93

93
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Lampiran 5: Analisis Angket Kebutuhan Siswa
Aspek 1: Pemahaman Siswa terhadap Pembelajaran Membaca dan Menulis
Aksara Jawa yang sudah berlangsung
N Indikator
Jumla Pertanyaan
Pilihan
Jumlah Present
o
h
Jawaban
Siswa ase (%)
Siswa
1. Bahasa yang 64
Bahasa
apa Bahasa Jawa 54
100
digunakan
yang
ngoko
dalam proses
digunakan
Bahasa Jawa 54
100
pembelajaran
oleh gurumu ngoko alus
membaca dan
saat
Bahasa
54
100
menulis
mengajarkan
Indonesia
aksara Jawa.
bahasa Jawa di
kelas?
2. Pemahaman
64
Apa
kamu Ya
26
40,6
siswa
sudah hafal 20 Tidak
3
4.7
terhadap
huruf aksara Baru
35
54.7
pembelajaran
Jawa nglegena sebagian
membaca dan
(ha-nga)?
hafal
menulis
Apakah kamu Ya
18
28.1
aksara Jawa
sudah lancar Tidak
2
3.1
dalam
Hanya
44
68.8
membaca
beberapa
maupun
menulis
20
aksara Jawa
secara lengkap
(ha-nga)?
3. Tingkat
64
Apakah kamu  Ya
49
76.6
kesenangan
menyukai
 Tidak
15
23.4
siswa
pelajaran
terhadap
menulis aksara
pelajaran
Jawa?
membaca dan
menulis
aksara Jawa
4. Kesulitan
64
Adakah
Ada 
40
62.5
siswa
kesulitan
Tidak 
24
37.5
terhadap
dalam
pembelajaran
pembelajaran
membaca dan
menulis
menulis
Aksara Jawa
aksara Jawa
Aspek 2: Kebutuhan Siswa akan Buku Kerja Maca lan Nulis Aksara Jawa
94
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No

Indikator

1.

Tingkat
keseringa
n siswa
dalam
berlatih
membaca
dan
menulis
aksara
Jawa
Sumber
64
atau
bahan
siswa
untuk
berlatih
membaca
dan
menulis
aksara
Jawa,

2.

3.

4.

Jumla
h
Siswa
64

Keberada 64
an buku
latihan
membaca
dan
menulis
aksara
Jawa

Pengetah 64
uan siswa
mengenai
buku

Pertanyaan

Pilihan
Jawaban

Apakah kamu Ya
sering berlatih Jarang
menulis aksara Tidak
Jawa?

Buku apa yang
kamu gunakan
untuk berlatik
menulis aksara
Jawa?

Jumlah Presentase
Siswa (%)
14
50
0

21.9
78.1

Buku
25
pelajaran/b
uku paket

39.1

Lembar
Kerja
Siswa
(LKS)
Buku
latihan
khusus
Lainnya
LKS
sebagai 
bahan
latihan 
menulis aksara
Jawa menarik
atau tidak
Apakah kamu  Paham
mudah paham
atau
mengerti
saat
kamu
 Belum
mengerjakan
soal aksara Jawa
dalam LKS?

64

100

0

0

0
14
50

0
21.9
78.1

14

21.9

50

78.1

Apakah kamu Ya 
mengetahui apa Tidak 
itu buku kerja?
Apakah kamu Ya

9
55

14.1
85.9

0

0

95
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kerja

5.

Kebutuha 64
n siswa
akan
buku
kerja
khusus
untuk
membaca
dan
menulis
aksara
Jawa

pernah
menjumpai buku
kerja
yang
khusus
berisi
latihan menulis
aksara Jawa?
Dimana kamu
pernah
menjumpai buku
kerja tersebut?
Apakah saat ini
kamu
membutuhkan
adanya sebuah
buku kerja yang
khusus
berisi
bahan
latihan
menulis aksara
Jawa?
Apakah
menurutmu jika
ada buku kerja
yang
khusus
berisi
latihan
menulis aksara
Jawa akan lebih
mempermudah
anda
dalam
belajar
dan
menulis aksara
Jawa?

Tidak

64

100

Perpustaka
an sekolah
Toko buku
Lainnya
Ya
Tidak

0

0

0
0
55
9

0
0
85.9
14.1

Sangat 
55
Biasa saja 6

Tidak  3


85.9
9.4

Apakah kamu
setuju
jika
dilakukan
pengembangan
buku kerja yang
khusus
berisi
bahan
latihan
membaca dan
menulis aksara
Jawa?

Setuju 
63
Kurang
1
setuju 
Tidak
0
setuju 


98.4
1.6

96

4.7

0
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Aspek 3: Kebutuhan Siswa akan Aspek Grafika (Kondisi Fisik) Buku Kerja Si
Macan Jawa)
No Indikator Jumlah Pertanyaan
Pilihan Jawaban
Jumlah presentase
Siswa
Siswa
(%)
1.
Cover
64
Berapa
Tidak bewarna
5
7.8
buku
warna yang Satu atau dua warna saja 14
21.9
kamu
Lebih dari dua warna
45
70.3
inginkan
dalam cover
buku kerja
nantinya?
2.
Gambar
64
Apakah
Ya
62
96.9
penunjan
kamu
Tidak
2
3.1
g pada
menginginka
buku
n buku kerja
menulis
aksara Jawa
yang
dilengkapi
dengan
gambar?
3.
Ukuran
64
Berapa
10,16 cm x 15,25 cm
4
6.2
buku
ukuran buku A5 (14,8 cm x 21 cm)
43
67.2
kerja
yang A4 (21 cm x 29,7 cm)
17
26.6
kamu
inginkan?
4.
Jenis
64
Font (huruf) Hanacaraka
59
92.2
a
n
c
r
k
huruf
yang kamu
inginkan
dalam buku Carakan Jawa
3
4.7
kerja
yang ꦀꦀꦀꦀꦀ
akan
dikembangka Carakan Anyar YBG
2
3.1
n?
ꦀꦀꦀꦀꦀ

5.

Desain
huruf

64

Desain huruf
manakah
yang
menurutmu
cocok untuk
berlatih
menulis
aksara jawa?
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0

0

9

14.1

55

85.9

98

Aspek 4: Harapan Siswa terhadap Buku Kerja Si Macan Jawa yang akan
Dikembangkan
No Indikator
Jumlah Pertanyaan
Pilihan
Jumlah
Siswa
Jawaban Siswa
1.
Saran
dan 64
Harapan siswa terhadap Jawaban 64
masukan siswa
pengembangan
buku terbuka
terhadap buku
kerja Si Macan Jawa
kerja maca lan
sebagai bahan latihan
nulis
aksara
menulis aksara Jawa bagi
Jawa yang akan
siswa kelas III SD di
dikembangkan
Kecamatan
Grogol
Kabupaten Sukoharjo.

Lampiran 6: Angket Kebutuhan Guru
98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

Lampiran 7: Analisis Angket Kebutuhan Guru
Aspek 1: Pengajaran Membaca dan Menulis Aksara Jawa yang
Berlangsung
No Indikator
Jumlah Pertanyaan
Pilihan
Jumlah
Guru
Jawaban
Guru
1.
Bahasa
yang 3
Bahasa apakah Bahasa Jawa 3
digunakan
saat
yang Bapak/Ibu ngoko
pembelajaran
gunakan ketika Bahasa Jawa 3
bahasa
Jawa
menyampaikan
ngoko alus
berlangsung.
materi pelajaran Bahasa
3
bahasa
Jawa Indonesia
kepada siswa?
2.
Antusias siswa
3
Bagaimana
Sangat antusias 0
dalam mengikuti
antusias siswa Antusias
2
proses
dalam
Kurang antusias 0
pembelajaran
mengikuti
Lainnya
1
bahasa Jawa.
proses
(biasa-biasa
pembelajaran
saja)
bahasa Jawa di
kelas?
3.
Kendala
dalam 3
Apakah terdapat Ada
3
pengajaran
kendala
saat Tidak
0
membaca
dan
Bapak/Ibu
menulis
aksara
mengajarkan
Jawa.
materi menulis
aksara Jawa?
Aspek 2: Kebutuhan Guru terhadap Buku Kerja Si Macan Jawa
No Indikator
Jumlah Pertanyaan
Pilihan
Guru
Jawaban
1.
Sumber
belajar 3
Sampai saat ini, Buku pelajaran,
bagi siswa dalam
sumber belajar sebutkan…
pembelajaran
apa
sajakah Lembar Kerja
membaca
dan
yang digunakan Siswa (LKS)
menulis
aksara
oleh Bapak/Ibu Pepak
basa
Jawa.
dalam
Jawa
pembelajaran
Lainnya,
menulis aksara sebutkan…
Jawa?
2.
Tanggapan
3
Bagaimana
Lengkap
mengenai materi
tanggapan
Cukup lengkap
dan bahan latihan
Bapak/Ibu
Belum lengkap
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Jumlah
Guru
3
3

3

105

membaca
menulis
Jawa
tersedia.

3.

dan
aksara
yang

Ketersediaan
3
bahan
latihan
membaca
dan
menulis
aksara
Jawa.

mengenai
Tidak lengkap
materi
dan
bahan
latihan
menulis aksara
Jawa
yang
terdapat
pada
sumber belajar
yang
anda
gunakan
tersebut?
Menurut
Sesuai
Bapak/Ibu
Belum sesuai
materi
yang
berkaitan
dengan menulis
aksara
Jawa
dalam
LKS
apakah sudah
sesuai dengan
kurikulum atau
belum?
Menurut
tanggapan
Bapak/Ibu
apakah materi
dalam
LKS
sudah menarik
bagi siswa?
Menurut
Bapak/Ibu
materi
(isi,
bahan latihan,
bahasa) dalam
LKS
apakah
mudah
dipahami oleh
siswa?

Ya
Tidak

3
0

Ya
Belum
Tidak

1
2

Apakah sudah Ada,
ada buku yang sebutkan…
khusus
berisi Tidak
bahan
latihan
menulis aksara
Jawa?

105

0
3

0
3
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4.

Kebutuhan akan 3
buku kerja khusus
untuk
berlatih
membaca
dan
menulis
aksara
Jawa.

Apakah
Bapak/Ibu
sudah
pernah
menemui buku
kerja menulis
aksara Jawa?
Dimanakah
Bapak/Ibu
menemui buku
tersebut?

Ya, sebutkan…
Tidak

Perpustakaan
sekolah
Perpustakaan
daerah
Toko buku
Lainnya,
sebutkan…

1
2

1

Untuk
Ya
mempermudah
Tidak
siswa
dalam
pembelajaran
menulis aksara
Jawa,
apakah
masih
diperlukan
adanya
pengembangan
buku kerja Si
Macan Jawa?

3
0

Ya
Tidak

3
0

Ya

3

Untuk
mempermudah
Bapak/Ibu
dalam
menyampaikan
materi
pembelajaran
menulis aksara
Jawa, apakah
masih
diperlukan
adanya buku
kerja Si Macan
Jawa?
Apakah

106
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sebaiknya buku Tidak
kerja Si Macan
Jawa dilengkapi
dengan materi
singkat
mengenai
aksara
Jawa
nglegena?
Aspek 3: Aspek Grafika (Kondisi Fisik) Buku Kerja Si Macan Jawa
No Indikator Jumlah Pertanyaan Pilihan Jawaban
Guru
1.
Cover
3
Berapa
Tidak bewarna
buku
warna yang Satu atau dua warna saja
Bapak/Ibu Lebih dari dua warna
inginkan
dalam
cover buku
kerja
nantinya?
2.
Desain
3
Berapa
10,16 cm x 15,25 cm
buku
ukuran
A5 (14,8 cm x 21 cm)
buku kerja A4 (21 cm x 29,7 cm)
yang
Bapak/Ibu
inginkan?
Bagaimana Potrait
sebaiknya
Landscape
desain
buku kerja
yang
Bapak/Ibu
inginkan?
Apakah
Ya
Bapak/Ibu Tidak
mengingin
kan buku
kerja
menulis
aksara
Jawa yang
dilengkapi
dengan
gambar?
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0

Jumlah
Guru
0
0
3

0
2
1

3
0

3
0
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3.

4.

Jenis
huruf

Desain
huruf

3

3

Font
Hanacaraka
a n c r k
(huruf)
yang
Carakan Jawa
Bapak/Ibu
ꦀꦀꦀꦀꦀ
inginkan
dalam buku Carakan Anyar YBG
kerja yang
ꦀꦀꦀꦀꦀ
akan
dikembang
kan?
Desain
huruf
manakah
yang
menurut
Bapak/Ibu
cocok
untuk
berlatih
menulis
aksara
jawa?

3
0
0

0
1
2

Aspek 4: Bahasa yang Digunakan dalam Buku Kerja Si Macan Jawa
No Indikator
Jumlah Pertanyaan
Pilihan
Jumlah
Guru
Jawaban
Guru
1.
Bahasa yang 3
Bahasa apa yang Bahasa Jawa 3
digunakan
sebaiknya digunakan ngoko alus
sebagai
bahasa Bahasa Jawa
pengantar
dalam krama
buku kerja Si Macan Bahasa
Jawa?
Indonesia
Aspek 5: Harapan Guru terhadap Buku Kerja Si Macan Jawa yang akan
dikembangkan
No Indikator
Jumlah Pertanyaan
Pilihan
Jumlah
Guru
Jawaban Guru
1.
Saran
dan 3
Harapan siswa terhadap Jawaban
3
masukan siswa
pengembangan buku kerja Si terbuka
terhadap buku
Macan Jawa sebagai bahan
kerja maca lan
latihan menulis aksara Jawa
nulis
aksara
bagi siswa kelas III SD di
Jawa yang akan
Kecamatan
Grogol
dikembangkan
Kabupaten Sukoharjo.
Lampiran 8: Angket Uji Ahli Pengembangan Buku
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Lampiran 9: Angket Uji Ahli Materi
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Lampiran 10: Surat Keterangan Penelitian dari Sekolah
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