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ABSTRAK 

Rizkiyah, Melanti.2015. Pengembangan Media Audio Visual Iklan Berbahasa 

Jawa untuk Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Batang.Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Drs. Agus Yuwono, M.Si., M.Pd. Pembimbing 

II: Ermi Dyah Kurnia, S.S., M.Hum. 

 

Kata Kunci : Media Audio Visual, Iklan Berbahasa Jawa. 

 

Memahami pesan atau iklan merupakan salah satu kompetensi dasar yang 

terdapat dalam kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Jawa. Indikator 

keberhasilan pembelajaran memahami pesan atau iklan adalah siswa dapat 

memahami sebuah pesan atau iklan melalui empat keterampilan berbahasa 

sekaligus, yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. 

Selama ini di lapangan pembelajaran bahasa Jawa dengan kompetensi dasar 

memahami pesan atau iklan, ketersediaan media iklan berbahasa Jawa masih 

sangat jarang. Media yang tersedia berupa iklan teks yang berasal majalah dan 

video iklan dengan dubbing bahasa Jawa. Media tersebut kurang menarik 

perhatian, oleh karena itu dibutuhkan media pembelajaran yang lebih menarik 

bagi siswa. 

Fokus penelitian ini adalah mengembangkan prototipe media pembelajaran 

berupa video iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa. Penelitian ini 

menggunakan metode Research and Development yang dilakukan melalui lima 

tahap, meliputi (1) potensi dan masalah (2) pengumpulan data informasi (3) 

desain produk atau model konseptual (4) validasi desain atau uji ahli (5) perbaikan 

desain atau revisi produk. 

Hasil penelitian ini berupa video iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa 

yang berjumlah dua iklan. Media pembelajaran ini ditujukan kepada kelas VIII. 

Simpulan dari penelitian ini adalah media pembelajaran berupa video iklan 

layanan masyarakat berbahasa Jawa layak digunakan sebagai media pembelajaran 

iklan berbahasa Jawa. Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian 

ini (1) untuk guru bahasa Jawa di daerah Batang, media ini dapat dijadikan 

sebagai media pembelajaran iklan bahasa Jawa, (2) Peneliti lain dapat melakukan 

penelitian lanjutan terkait dengan pengembangan media audio visual iklan 

berbahasa Jawa. 
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SARI 

 

Rizkiyah, Melanti.2015. Pengembangan Media Audio Visual Iklan Berbahasa 

Jawa untuk Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Batang.Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Drs. Agus Yuwono, M.Si., M.Pd. Pembimbing 

II: Ermi Dyah Kurnia, S.S., M.Hum. 

 

Tembung Pangrunut : Media Audio Visual, Iklan Basa Jawa. 

 

Mahami pesen utawa iklan yaiku salah siji kompetensi dasar kang ana ing 

kurikulum 2013 piwulangan basa Jawa. Siswa diarani kasil ana ing kompetensi 

dasar iki menawa bisa mahami pesen utawa iklan lumantar ketrampilan basa 

kang cacahe ana papat yaiku ketrampilan nyemak, micara, maca lan nulis. 

Kasunyatan ana ing lapangan, media iklan basa Jawa kanggo pamulangan 

kompetensi dasar mahami pesan utawa iklan isih arang ditemokake. Media kang 

wis ana arupa iklan teks saka kalawarti lan video iklan dubbing-an basa Jawa. 

Media kasebut kurang narik kawigaten siswa, sanajan wis ana sing awujud audio 

visual, basa kang digunakake ora kontekstual,  mula dibutuhake media 

pembelajaran kang luwih narik kawigatene siswa awujud audio visual kang 

nggunakake basa kang konstekstual kanggo siswa SMP N 1 Batang. 

Undering panaliten iki yaiku ngembangake prototipe media pembelajaran 

arupa video iklan layanan masyarakat basa Jawa. Panaliten iki migunakake 

metodhe pengembangan (Research and Development) kanthi 5 tahap yaiku : (1) 

golek potensi lan masalah (2) ngumpulake data informasi (3) desain produk 

utawa model konseptual (4) validasi desain utawa uji ahli (5) revisi produk. 

Asile panaliten iki arupa video iklan layanan masyarakat basa Jawa 

dialek Batang kang cacahe loro. Media pembelajaran iki katujukake kanggo kelas 

VIII.  

Dudutan saka panaliten iki yaiku media pembelajaran arupa video iklan 

layanan masyarakat basa Jawa pantes kanggo media pembelajaran iklan basa 

Jawa. Pamrayoga saka panaliten iki yaiku (1) kanggo guru basa Jawa ana ing 

tlatah Batang, media iki bisa kanggo media pembelajaran iklan basa Jawa, (2) 

kanggo paneliti liyane bisa nerusake panaliten iki, gayut karo pengembangan 

media audio visual iklan berbahasa Jawa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Bahasa Jawa merupakan mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum 

2013 sebagai muatan lokal di Jawa Tengah. Meskipun beberapa waktu lalu 

terdapat peraturan yang menetapkan pemberlakuan kembali kurikulum KTSP, 

namun di beberapa tempat sesuai dengan kebijakan dinas pendidikan masing-

masing wilayah, kurikulum 2013 masih tetap berlaku. SMP N 1 Batang menjadi 

salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Batang yang sampai sekarang 

menerapkan kurikulum 2013 untuk mata pelajaran bahasa Jawa.  

 Berdasarkan pengamatan selama proses Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL) di SMP N 1 Batang, bahasa Jawa merupakan mata pelajaran yang kurang 

diminati oleh siswa. Siswa lebih antusias mengikuti pelajaran bahasa Inggris 

dibanding pelajaran bahasa Jawa. Bagi siswa, bahasa Jawa merupakan pelajaran 

yang membosankan. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan serta 

kreatifitas guru dalam mengelola kelas, sehingga pelaksanaan pembelajaran 

bahasa Jawa kurang bervariasi. Faktor tersebut yang menyebabkan partisipasi dari 

siswa sangat kurang dalam pembelajaran bahasa Jawa. 

        Pada kurikulum 2013 terdapat kompetensi dasar memahami wacana yang 

berisi pesan atau iklan. Pelaksanaan pembelajaran pada kompetensi inti 

memahami wacana yang berisi pesan atau iklan berbeda dengan kurikulum KTSP  

yang dibedakan pada setiap aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan 



2 
 

 
 

menyimak, membaca, menulis dan berbicara. Pada kurikulum 2013, keempat 

keterampilan bahasa tersebut terintegrasi ke dalam satu kesatuan. 

         Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah siswa cenderung mengabaikan 

guru dan materi pada saat pembelajaran berlangsung. Disisi lain, guru juga 

kesulitan dalam menyampaikan kompetensi memahami pesan atau iklan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Jawa SMP N 1 

Batang, permasalahan yang dihadapi guru dalam menyampaikan kompetensi 

memahami wacana yang berisi pesan atau iklan berkaitan dengan ketersediaan 

media iklan berbahasa Jawa yang sesuai. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi upaya guru menyediakan media yang sesuai diantaranya, (1) 

jumlah guru bahasa Jawa di SMP N 1 Batang yang hanya satu orang, 

menyebabkan jumlah jam mengajar guru yang terlalu banyak, (2) kurangnya 

kompetensi guru dalam mengembangkan media iklan berbahasa Jawa. 

       Berdasarkan faktor di atas, dapat diketahui bahwa guru mengalami 

kesulitan dalam menyediakan media iklan berbahasa Jawa yang sesuai untuk 

siswa. Kesesuaian media iklan yang dimaksud adalah secara bahasa, isi, dan 

kemasan bisa diterima atau dipahami oleh siswa serta dapat mencakup empat 

keterampilan berbahasa. 

       Media-media yang selama ini telah dikembangkan untuk pembelajaran 

iklan bahasa Jawa hanya berupa media audio yang berasal rekaman dari radio, 

serta iklan-iklan yang berasal dari referensi majalah berbahasa Jawa. Media 

tersebut kurang menarik minat dan perhatian siswa agar lebih fokus, karena proses 

pembelajarannya seringkali hanya dibacakan oleh guru atau dibaca sendiri oleh 



3 
 

 
 

siswa. Media iklan yang berasal dari majalah berbahasa Jawa, dilihat dari segi 

penggunaan bahasa tidak kontekstual. Arti kontekstual di sini yaitu bahasa yang 

digunakan adalah bahasa Jawa dialek Batang.  

       Media iklan yang tersedia berisi iklan yang mempromosikan produk–

produk, sehingga bila ditelaah lebih lanjut, iklan semacam itu akan berdampak 

kurang baik bagi siswa. Siswa dapat menjadi semakin konsumtif akibat pengaruh 

dari iklan yang diberikan pada pembelajaran iklan berbahasa Jawa. 

       Mengingat pentingnya pembelajaran memahami pesan atau iklan untuk 

siswa, maka perlu adanya penelitian tentang pengembangan media iklan 

berbahasa Jawa. Adanya pengembangan media iklan berbahasa Jawa ini, dapat 

menarik perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa yang lebih 

kreatif. Media yang menarik diharapkan dapat mendukung tercapainya 

perkembangan ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik siswa. Hasil akhir yang 

dapat diperoleh adalah tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal.  

       Salah satu media yang dikembangkan untuk pembelajaran iklan berbahasa 

Jawa adalah video iklan berbahasa Jawa. Media iklan berbahasa Jawa dirancang 

dengan kemasan yang lebih menarik. Media ini dikembangkan dalam bentuk 

audio (pendengaran) dan visual (penglihatan). Selain itu juga memperhatikan 

tema iklan yang menyangkut keseharian siswa di sekolah, bukan merupakan iklan 

produk. Penggunaan bahasa iklan juga diperhatikan, yaitu menggunakan bahasa 

Jawa yang kontekstual. 

       Media audio visual iklan berbahasa Jawa sebagai alat peraga pembelajaran  

iklan bahasa Jawa. Keunggulan media berbasis audio visual dibandingkan dengan 
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media yang hanya berbasis audio atau visual saja adalah gambar dan grafik visual 

yang disajikan bergerak disertai suara sehingga memiliki daya tarik yang kuat. 

Hal ini dapat memusatkan dan mempertahankan perhatian siswa, membangun 

persepsi siswa yang sama terhadap konsep atau informasi yang ingin disampaikan, 

dapat merangsang partisipasi aktif, proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, 

serta kualitas belajar mengajar dapat ditingkatkan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

       Seorang siswa harus menguasai empat keterampilan bahasa sekaligus 

dalam proses pembelajaran bahasa, karena hal tersebut merupakan tolok ukur 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran bahasa. Media pembelajaran juga 

berperan penting dalam pembelajaran memahami iklan bahasa Jawa. 

Pembelajaran iklan dengan disertai dengan media yang sesuai serta menarik dapat 

lebih optimal dalam mencapai tujuan pembelajaran memahami iklan bahasa Jawa.  

       Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, permasalahan yang 

mempengaruhi rendahnya kemampuan memahami pesan atau iklan disebabkan 

oleh faktor kurang ketersediaan media yang sesuai (kontekstual) dan menarik 

dalam pembelajaran memahami iklan berbahasa Jawa. 

1.3 Pembatasan Masalah 

       Berdasarkan berbagai faktor masalah yang menyebabkan rendahnya 

respon positif siswa dalam pembelajaran memahami pesan atau iklan yang telah 

dikemukakan, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembelajaran 

memahami iklan atau pesan begitu kompleks sehingga perlu dibatasi agar tidak 

terlalu meluas. Pembatasan pokok bahasan pada permasalahan yang dialami oleh 
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guru, sehingga perlu adanya pengembangan media yang digunakan guru dalam 

pembelajaran. Pengembangan media audio visual iklan berbahasa Jawa ini 

diharapkan dapat memotivasi dan menarik siswa dalam pembelajaran memahami 

pesan atau iklan. 

1.4 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana analisis kebutuhan media pembelajaran iklan berbahasa Jawa untuk 

siswa SMP? 

2) Bagaimana prototipe pengembangan media pembelajaran iklan berbahasa Jawa 

untuk siswa SMP? 

3) Bagaimana validasi produk pengembangan media pembelajaran iklan 

berbahasa Jawa untuk siswa SMP? 

1.5 Tujuan Penelitian 

      Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsi analisis kebutuhan media pembelajaran iklan berbahasa Jawa 

untuk siswa SMP 

2) Mendeskripsi prototipe pengembangan media pembelajaran iklan berbahasa 

Jawa untuk siswa SMP 

3) Mendeskripsi validasi produk pengembangan media pembelajaran iklan 

berbahasa Jawa untuk siswa SMP 
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1.6 Manfaat Penelitian 

       Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Manfaat Teoretis 

          Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan media 

pembelajaran bahasa Jawa sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

2) Manfaat Praktis 

           Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan 

sekolah. 1) Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan alternatif pemilihan media 

yang sesuai dan menarik dalam kegiatan memahami pesan atau iklan. 2) Bagi 

siswa, penelitian ini dapat membantu siswa mengatasi kesulitan pembelajaran 

memahami pesan atau iklan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

optimal. 3) Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan manfaat peningkatan 

mutu proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang pengembangan media, maupun iklan telah banyak dikaji 

dan dilakukan, meskipun demikian hal tersebut masih menarik untuk dijadikan 

penelitian lebih lanjut lagi. Penelitian yang dimaksud, bisa bersifat melengkapi 

ataupun baru. Beberapa penelitian yang dijadikan kajian pustaka dalam penelitian 

ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Moses, dkk (2015), Setiawan, dkk 

(2014), Sari (2014), Satriya, dkk (2013), Hakim (2013), Astuti (2011), Subroto 

(2010), Azhar (2009). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Moses, dkk (2015) dalam sebuah jurnal 

internasional yang berjudul An Alternative Approach to Early Literacy: The 

Effects of ASL in Educational Media on Literacy Skills Acquisition for Hearing 

Children. Penelitian ini dilakukan untuk menguji efek dari video pendidikan yang 

memanfaatkan ASL (American Sign Language). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bahasa visual, ASL, dapat berfungsi sebagai rute alternatif untuk 

pengembangan literasi. Persamaan dengan penelitian Moses adalah sama-sama 

menggunakan media audio visual untuk pembelajaran. Perbedaan penelitiannya 

terletak pada jenis keterampilan bahasa yang diambil, Moses melakukan 

penelitian untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman siswa dalam 

pembelajaran membaca awal dengan media audio visual, sedangkan penelitian 
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peneliti menekankan pada pembelajaran memahami iklan dengan media audio 

visual. 

 Penelitian berikutnya yang dijadikan kajian pustaka merupakan penelitian 

yang dilakukan oleh Setiawan, dkk (2014) dalam sebuah jurnal nasional yang 

berjudul Rancang Bangun Pembuatan Animasi Iklan Layanan Masyarakat Masa 

Depan Tanpa Narkoba. Hasil akhir penelitian ini berupa produk iklan layanan 

masyarakat berbentuk animasi tiga dimensi. Persamaaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah sama-sama menghasilkan sebuah iklan. Perbedaan 

penelitian terletak pada bentuk media, pada penelitian Setiawan, dkk (2014) iklan 

yang dihasilkan berbentuk animasi tiga dimensi, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan tidak menggunakan animasi.  

 Penelitian mengenai pengembangan media dilakukan oleh Sari (2014) 

dalam skripsinya yang berjudul Pengembangan Media Film Cerita Anak 

Antikorupsi dalam Pembelajaran Mengapresiasi Cerpen dengan Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah bagi Siswa Kelas VII SMP. Penelitian ini adalah 

penelitian pengembangan media film anak anti korupsi yang merupakan 

transformasi teks cerpen dengan tema anti korupsi. Persamaan penelitian dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah pada metode penelitian dan jenis media. 

Perbedaan penelitian terletak pada materi dan sasaran penelitian. 

 Penelitian selanjutnya masih tentang pengembangan media, dilakukan 

oleh Satriya, dkk (2013) dalam jurnal nasional pendidikan teknik informatika 

yang berjudul penelitian Pengembangan Media Audio Visual pada Mata Diklat 

Menerapkan Efek Khusus pada Objek Produksi Berbasis Project Based Learning 
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untuk Siswa Kelas XII SMK Negeri 3 Singaraja. Media audio visual yang  

dikembangkan untuk menunjang pembelajaran menerapkan efek khusus pada 

objek produksi berisi tentang cara pembuatan berbagai macam objek produksi 

seperti iklan, video klip, video pembelajaran, animasi serta media informasi. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada 

pengembangan media audio visual untuk menunjang pembelajaran. Perbedaan 

penelitian terletak pada materi yang terdapat dalam media. 

 Penelitian berikutnya mengenai iklan, dilakukan oleh Hakim (2013) 

dalam skripsi yang berjudul Iklan Layanan Masyarakat Go Green dalam Bentuk 

Animasi Dua dimensi. Hasil akhir dari penelitian ini berupa produk iklan layanan 

masyarakat dengan tema go green dalam bentuk animasi dua dimensi. Persamaan 

penelitian terletak pada hasil akhir, yaitu berupa produk iklan. Perbedaan 

penelitian terletak pada bentuk media, produk penelitian Hakim (2013) berbentuk 

animasi dua dimensi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak 

menggunakan animasi.  

 Penelitian berikutnya mengenai pengembangan media, dilakukan oleh 

Astuti (2011) dalam skripsinya yang berjudul Pengembangan Media AudioVisual 

(VCD) Sinematisasi Puisi sebagai Media Pengajaran Apresiasi Puisi pada Siswa 

SMA Kelas X. Media yang dikembangkan berupa sinematisasi puisi, yaitu 

penggubahan puisi menjadi sebuah film. Penelitian ini memiliki persamaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada jenis dan hasil 

pengembangan yaitu penelitian pengembangan yang menghasilkan produk berupa 

VCD. Perbedaannya terletak pada materi dan sasaran penelitian. 
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 Penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai kajian pustaka merupakan 

tugas akhir yang disusun oleh Subroto (2010) yang berjudul Iklan Layanan 

Masyarakat Bahaya Merokok dalam Bentuk Animasi Kartun Dua Dimensi. 

Penelitian Subroto serupa dengan penelitian Hakim (2013) yaitu penelitian yang 

menghasilkan produk berupa iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok 

dalam bentuk animasi dua dimensi. Subroto (2010) membuat lima karya iklan 

yang masing-masing berdurasi 30 menit. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah pada sama-sama membuat iklan layanan 

masyarakat. Perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian, penelitian 

Subroto tidak dijadikan sebagai media pembelajaran, sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan dijadikan sebagai media pembelajaran. 

 Penelitian mengenai penggunaan media juga dilakukan oleh Azhar 

(2009) dalam sebuah jurnal nasional yang berjudul Penggunaan Multimedia 

dalam Pengajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah. Penelitian ini berisi tentang 

penerapan metode mengajar yang beragam yang disertai dengan penggunaan 

multimedia yang bervariasi untuk menutupi kelemahan pembelajaran bahasa 

daerah yang monoton. Persamaan penelitian ini terletak pada upaya penggunaan 

media yang lebih bervariasi untuk pembelajaran bahasa daerah. Perbedaannya 

terletak pada jenis media yang digunakan, Azhar (2009) menggunakan 

multimedia, sedangkan peneliti menggunakan media audio visual. 

           Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pengembangan media audio 

visual pada pembelajaran memahami iklan berbahasa Jawa. Penggunaan media 

audio visual iklan berbahasa Jawa bertujuan agar penyampaian pembelajaran 
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tidak membosankan dan mampu dikomunikasikan dengan siswa. Hal ini juga 

didasari oleh kesulitan mencari bahan ajar iklan yang berbahasa Jawa. Media 

iklan yang tersedia masih berupa media audio serta referensi dari majalah 

berbahasa Jawa yang penggunaan bahasanya tidak kontekstual untuk siswa SMP 

N 1 Batang. 

2.2. Landasan Teoretis 

Penelitian ini terfokus pada pengembangan media iklan berbahasa Jawa 

untuk siswa kelas VIII SMP N 1 Batang, maka teori yang mendukung dalam 

penelitian ini berupa teori-teori tentang media pembelajaran, dan iklan. 

2.2.1 Media Pembelajaran 

 Pada subbab media pembelajaran, akan dibahas mengenai pengertian media, 

manfaat media, klasifikasi media, dan media audio visual. 

2.2.1.1   Pengertian Media 

      Menurut Kustandi (2013:7) secara harfiah, media berarti perantara atau 

pengantar. Selaras dengan Kustandi, Sanjaya (2012:57) mengungkapkan bahwa 

media adalah perantara dari sumber informasi ke penerima informasi. Pendapat 

tersebut diperkuat oleh pendapat Kustiono (2010:2) yang menyatakan bahwa 

media adalah segala bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam penyajian 

informasi untuk mengantar pesan dari sumber informasi kepada penerima. Secara 

keseluruhan dapat diketahui bahwa media merupakan saluran atau wadah dari 

sebuah pesan yang akan disampaikan kepada penerima pesan. 

Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar 

diartikan sebagai alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi 
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untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna (Kustandi 2013: 8). Selaras 

pula dengan Kustandi, Arsyad (2013:4) mengungkapkan media pembelajaran 

adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Sadiman, dkk 

(2007:7) juga memberi batasan mengenai media, menurutnya, media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

dan minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Dengan demikian, media pembelajaran merupakan alat yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

2.2.1.2 Manfaat Media 

 Sanjaya (2012:70) dalam bukunya yang berjudul Media Komunikasi 

Pembelajaran, berpendapat bahwa media pembelajaran memiliki tiga manfaat, 

yaitu (1) menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu, (2) 

memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu, (3) menambah gairah dan 

motivasi belajar siswa.   

2.2.1.3  Klasifikasi Media 

           Menurut Sanjaya (2012:118) dilihat dari sifatnya media dapat dibagi ke 

dalam tiga kelompok, yaitu media auditif, media visual, media audio visual. 

Pengklasifikasian media juga dilakukan oleh Asyhar (2012:44), Asyhar 

mengklasifikasikan media dalam empat kelompok, yaitu media visual, media 

audio, media audio visual, dan multimedia. Arsyad (2013:101), media 
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diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu media berbasis visual, media 

berbasis audio visual dan media berbasis komputer (multimedia). Berdasarkan 

beberapa pendapat ahli di atas, media audio visual masuk ke dalam klasifikasi 

media pembelajaran. Berikut masing-masing definisi jenis media, (1) media visual 

merupakan media pembelajaran yang digunakan dengan hanya melibatkan indera 

penglihatan. (2) Media audio adalah media pembelajaran yang digunakan hanya 

dengan melibatkan indera pendengaran saja. Pesan yang diterima hanya berupa 

pesan verbal (bahasa lisan kata-kata, dll) dan pesan non-verbal (bunyi-bunyian, 

musik, bunyi tiruan). (3) Media audio visual adalah media yang digunakan dengan 

melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau 

kegiatan. (4) Multimedia adalah media yang penggunaannya melibatkan beberapa 

jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan 

pembelajaran.  

2.2.1.4  Media Audio Visual 

          Media audio visual menurut Sanjaya (2012:118) merupakan jenis media 

yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat 

dilihat, seperti misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara dan lain 

sebagainya. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Kustiono (2012:78) bahwa 

media pembelajaran audio visual merupakan bentukan media baik software 

maupun hardware yang mengandung dan mampu menyampaikan pesan-pesan 

pembelajaran secara auditif sekaligus visual. Pada intinya, media audio visual 

merupakan media yang memiliki dua aspek, yakni aspek audio dan aspek visual 

yang terkemas secara terpadu dan tidak terpisahkan. 
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             Seperti yang telah dijelaskan oleh Sanjaya (2012), media video dapat 

diklasifikasikan sebagai media audio visual. Erat kaitannya dengan penelitian ini, 

media audio visual yang akan dikembangkan berbentuk video. Secara lebih rinci, 

ciri-ciri media video menurut Asyhar (2012:47) yaitu, berisi rekaman benda atau 

kejadian sebenarnya, atau gambaran yang realistis dunia sekitar kita, media yang 

dapat menghasilkan rupa dan suara dalam satu unit media. Sejalan dengan 

pendapat Asyhar, Arsyad (2013:50) mengungkapkan ciri-ciri media video, yaitu 

menggambarkan suatu objek bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau 

suara yang sesuai. Ciri-ciri media audio visual video dijelaskan pula oleh 

Kustandi (2013:30), bahwa media audio visual dapat dilihat sekaligus didengar 

untuk mengakses informasi yang disampaikan, tiga dimensional dalam 

penggambarannya, suara yang dihasilkan memperjelas realita pada gambar, 

merupakan representasi fisik dari gagasan riil atau gagasan abstrak serta arah 

komunikasi hanya bersifat searah. Sadiman (2009:74) juga menambahkan tentang 

ciri-ciri media audio visual video, yaitu pesan yang disajikan bisa berisi fakta 

(kejadian/peristiwa penting, berita) maupun fiktif (seperti cerita), bisa bersifat 

informatif, edukatif dan instruksional. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, 

dapat diketahui bahwa secara umum media video mempunyai ciri-ciri 

menampilkan visual secara dinamis, bersifat linear atau proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal, serta tingkat 

keterlibatan interaktif siswa rendah karena arah komunikasi bersifat searah.  

          Menurut Sanjaya (2012:112) dan Asyhar (2012:81) kriteria media audio 

visual yang baik kaitannya dengan proses pembelajaran adalah sesuai dengan 
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tema pembelajaran, benar dan autentik, jelas, bersih, rapi serta berkualitas baik, 

sesuai dengan tingkat kematangan siswa, serta perbendaharaan bahasa yang benar. 

            Sebuah jurnal Internasional Springer Science+Busness Media  yang ditulis 

oleh Moses, dkk yang berjudul An Alternative Approach to Early Literacy: The 

Effects of ASL in Educational Media on Literacy Skills Acquisition for Hearing 

Children, penggunaan media audio visual dalam proses pembelajaran memiliki 

beberapa kelebihan. “Researches have found that presenting the same information 

through multiple modes or codes leads to bentter learning than relying on just 

one” (Moses, dkk 2012:2). Hal ini diperkuat oleh sebuah jurnal internasional, 

Journal of Language Teaching and Research yang ditulis oleh Zounobi yang 

berjudul The Effect of listening Mode on the Choice of Cognitive Strategies in 

Listening Comprehension, menunjukkan bahwa “video enhances the listening 

process because it enables listeners to get clues from what a speakers say or may 

be going to say often before the utterances is heard” (Zounobi 2011:1). 

Berdasarkan kedua jurnal di atas, dapat diketahui bahwa media audio visual 

memiliki beberapa kelebihan diantaranya menyediakan sumber belajar untuk 

meningkatkan pembelajaran dalam dua kode ganda, yaitu kombinasi gambar dan 

masukan lisan. Hal itu terkait dengan hubungan antara jenis media dengan 

memori manusia untuk menerima dan menyimpan pesan seperti, audio 10%, 

visual 40%, dan audiovisual 50% (Siswosuwarno dalam Arono 2014). 

           Pengembangan media audio visual sama halnya dengan pengembangan 

media lainnya, yang secara garis besar meliputi tahapan perencanaan, 

pengembangan naskah, produksi dan evaluasi.  
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           Tahapan perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan yang terdiri atas  

identifikasi karakteristik siswa, perumusan tujuan dan pengembangan materi. 

Tahapan penulisan naskah meliputi memunculkan dan memperkaya ide atau 

gagasan, membuat sinopsis dan treatment, menulis naskah (script writing), 

evaluasi dan revisi naskah. Tahapan produksi adalah kegiatan perekaman bahan. 

Selanjutnya evaluasi, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menilai program, 

apakah program tersebut bisa dipakai atau perlu disempurnakan lagi. 

2.2.2 Iklan 

          Pada subbab iklan ini akan dibahas tentang pengertian, kategori iklan, jenis-

jenis iklan, bentuk penyampaian iklan, merancang kampanye iklan.  

2.2.2.1 Pengertian Iklan 

         Iklan, atau dalam bahasa Inggris advertising, adalah suatu bentuk 

komunikasi massa yang dirancang untuk mempromosikan pemasaran suatu 

produk atau jasa, maupun pesan dari suatu lembaga, organisasi, bahkan bisa juga 

pesan dari seorang kandidat dalam suatu kampanye politik (Kusrianto 2006:298). 

 Pengertian iklan menurut Kusrianto sejalan dengan pengertian iklan yang 

diungkapkan oleh Arifin (2010:78), bahwa iklan merupakan sebuah hasil 

kreatifitas dan bentuk promosi atau sarana komunikasi yang menyampaikan pesan 

dari produsen kepada konsumen. Buku yang berjudul Pemasaran Strategik yang 

ditulis oleh Tjiptono, dkk (2008:519) menyebutkan iklan merupakan bagian dari 

strategi pemasaran baik itu pemasaran produk maupun jasa, dalam manajemen 

pemasaran, iklan diartikan sebagai setiap bentuk presentasi non personal yang 

harus dibayar dan promosi tentang ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh 
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sponsor yang beridentitas. Iklan dapat berupa cara yang efektif dari biaya untuk 

mendeminisikan pesan-pesan, dalam rangka membangun preferensi atas produk 

dan brand ataupun untuk mendidik masyarakat. 

2.2.2.2 Kategori Iklan 

          Menurut Arifin (2010:82), iklan dalam kebutuhan bentuk lembaga terbagi 

menjadi dua kategori, yaitu: 

1. Iklan Komersial (IK) 

 Iklan komersial (IK) atau iklan niaga, bersifat menciptakan suatu pesan hasil 

produk dari produsen kepada konsumen dengan berupaya mendorong daya beli 

publik produk tertentu atas citra kualitas produk itu sendiri. 

2. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) 

       Iklan ini merupakan suatu bentuk penyampaian suatu program sosial 

kebutuhan publik, untuk menggalang atensi dan kepedulian (awareness) 

pemerintah, dalam bentuk program penerangan masyarakat. Iklan layanan 

masyarakat ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat luas. 

Oleh sebab itu iklan layanan masyarakat (ILM) menyajikan keadaan sosial solusi, 

dengan harapan semakin sering frekuensi siaran iklan, semakin tinggi pula kesan 

ingatan yang terbentuk pada pendengar radio penyiaran dan penglihatan pemirsa 

broadcasting televisi. 

        Rhenald Kasali (1992:201) menyatakan bahwa iklan layanan masyarakat 

(ILM) merupakan iklan yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Iklan 

tersebut menyajikan pesan-pesan sosial yang dimaksudkan untuk membangkitkan 

kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, 
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yakni kondisi yang bisa mengancam keserasian dan kehidupan umum. Sejumlah 

masalah yang sangat merisaukan dan dapat disampaikan lewat iklan layanan 

masyarakat, antara lain masalah kebakaran hutan dan penebangan hutan secara 

liar, kesadaran yang masih rendah di kalangan produsen untuk memasang 

peralatan untuk mencegah bahaya polusi, kriminalitas, mutu lulusan sekolah 

menengah dan perguruan tinggi serta minat menjadi tenaga pengajar, 

penyalahgunaan narkotika, korupsi, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar, pentingnya bahasa Inggris dalam pergaulan internasional, produk-

produk yang tidak bermutu dan membahayakan umum, perkelahian antarpelajar, 

dan lain sebagainya. 

 Melihat permasalahan yang dapat diiklankan melalui iklan layanan 

masyarakat, dapat diketahui bahwa iklan layanan masyarakat berusaha 

mempengaruhi masyarakat agar mau melihat keadaan sekitarnya, bahwa masih 

banyak ketimpangan-ketimpangan sosial yang harus dibenahi demi keteraturan 

dan keseimbangan lingkungan. Ada tiga hal pokok yang dapat dilihat dengan 

munculnya iklan layanan masyarakat, antara lain: (1) menggugah kesadaran 

pemirsa untuk berbuat sesuatu, (2) isi pesannya bersifat umum, (3) isi pesannya 

menggunakan kata imbauan atau anjuran. 

     Berkaitan dengan media pembelajaran, iklan layanan masyarakat dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran memahami iklan. Selain dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami suatu iklan, hal ini dapat 

membantu transformasi nilai positif iklan kepada siswa. Oleh karena itu, iklan 

layanan masyarakat tepat digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Jawa. 
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Apabila dibandingkan dengan iklan jenis lain, iklan layanan masyarakat 

mempunyai lebih banyak kelebihan. Iklan layanan masyarakat mempunyai tema-

tema yang menarik dan dapat dijadikan kerangka oleh siswa ke dalam sebuah 

tulisan persuasi. Tema tersebut kemudian dapat dikaitkan dengan fenomana atau 

masalah yang ada di sekitar siswa. 

2.2.2.3 Jenis-jenis Iklan 

        Berdasarkan uraian Kusrianto (2008), Arifin (2010) dan Adisaputro (2010), 

tentang jenis-jenis iklan, maka dapat dirumuskan: 

a. Iklan tulis atau iklan cetak 

      Iklan pada majalah dan surat kabar dapat menghadirkan informasi produk 

secara detail, serta mengkomunikasikan secara efektif citra pengguna produk. 

Termasuk ke dalam iklan cetak adalah leaflet (selebaran), folder, brosur (booklet), 

katalog, kartu pos, stationary set, sisipan (stufler), hanging mobile, wobler, self 

talker, flag chain, poster, sticker, kotak dispenser, model. 

b. Iklan yang  berwujud audio 

      Iklan ini merupakan medium yang sangat persuasif terutama karena iklan yang 

berwujud audio ini sangat fleksibel, dapat diulang berkali-kali dengan biaya yang 

relatif rendah. Iklan ini biasanya diproduksi oleh radio. 

c. Iklan yang  berwujud audio visual 

        Umumnya diakui sebagai media iklan yang paling kuat yang bisa 

menjangkau banyak lapisan konsumen yang luas, merupakan alat yang efektif 

untuk mendemonstrasikan keunggulan produk, juga merupakan alat yang efektif 

untuk menunjukkan gambaran dan image dari para pemakai produk dan 
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personality dari brand. Iklan berwujud audio visual diminati banyak produsen 

karena animo masyarakat terhadap iklan yang berbentuk audio visual lebih besar. 

Iklan berbentuk audio visual inilah yang akan peneliti kembangkan sebagai media 

pembelajaran. 

2.2.2.4 Bentuk-bentuk Penyampaian Iklan 

          Penyampaian iklan, baik untuk televisi maupun cetak, bisa dilakukan 

menggunakan berbagai cara, antara lain: (a) Maskot sebagai daya tarik. (b) 

Human Interest (model sebagai daya tarik). (c) Tokoh atau Idola atau Bintang. (d) 

Film atau Selebriti. (e) Anak Kecil. (f) Orang tak dikenal yang akhirnya bisa 

menjadi terkenal. (g) Gambar Kartun atau Humor. (h) Tokoh Pelawak sebagai 

model. (i) Plesetan dari adegan film. (j) Pria Tampan dan Wanita Cantik. (k) Iklan 

yang menggambarkan cerita berseri. (l) Product Shoot, (pengambilan gambar 

berkonsentrasi pada Detail dan Close Up produk yang diiklankan dan menjadi 

pusat perhatian yang utama). 

 Berdasarkan uraian mengenai bentuk-bentuk penyampaian iklan di atas, 

maka peneliti akan mengembangkan media iklan berbahasa Jawa dengan cara 

melibatkan orang yang tak dikenal (bukan public figure). 

2.2.2.5  Merancang Kampanye Iklan 

             Rancangan kampanye periklanan terdiri dari langkah-langkah berikut ini: 

1. Merancang pesan dari iklan: perancangan sebuah iklan tidak berbeda jauh 

dengan perancangan sebuah produksi film, terdapat beberapa tahap, salah satunya 

adalah dengan merancang naskah (script). 
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       Schank dan Abelson yang dikutip oeh Davis (2010:202-203) 

mendeskripsikan skrip sebagai struktur yang mendeskripsikan rangkaian peristiwa 

yang tepat dalam konteks tertentu. 

2. Pengembangan dan pelaksanaan iklan kreatif: dampak dari suatu iklan tidak 

hanya bergantung pada apa yang dikatakan tetapi lebih dipengaruhi oleh 

bagaimana pesan itu disampaikan. 

        Mekanisme pembuatan iklan hampir menyerupai pembuatan sebuah produksi 

film, sinetron. Menurut instruktur praktisi radio, Temmy Lesanputra yang dikutip 

oleh Arifin (2010:84), pengemasan iklan diperlukan suatu kreatifitas dan 

pendekatan secara psikologis. 

1. Menulis iklan harus dengan bahasa verbal (bahasa obrolan, kalimat aktif). 

2.  Memahami “What to say” adanya kepahaman tentang product knowlegde 

“How to say” bagaimana isi penyampaiannya, dengan ungkapan humor komikal, 

atau menggunakan ucapan-ucapan public figure. 

3. Survei pasar dan segmen, akan kemampuan, kebutuhan, pola pikir, psikososial 

dan ekonominya. 

4. Penyampaian dengan bahasa menarik, dapat dipercaya mempunyai muatan 

daya ekspresi dan imajinatif yang tinggi. 

5. Secara psikologis memahami attention getter illustration music (music bed) 

serta sound effect dan olah tubuh dan berepisode yang dapat mempengaruhi 

pendengaran, penglihatan pemirsa secara emosional membuat penasaran. 

6. Dramatisir, bagaimana membentuk suatu gambaran tentang sebuah perubahan 

penampilan yang nyata. 
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7. Kritikan, edukasi dan aspirasi. Pengemasan sebuah iklan dapat berupa sebuah 

kritikan yang dalam, agar lembaga atau pada tatalaksana sebuah sistem dapat 

melihat dampak dan akibat untuk kepentingan masyarakat luas. 

2.3 Kerangka Berpikir 

        Media pembelajaran bahasa Jawa yang telah ada di SMP N 1 Batang tidak 

kontekstual untuk para siswa, khususnya media memahami pesan atau iklan. 

Ditinjau dari fungsinya, penggunaan media pembelajaran sangatlah penting dalam 

proses belajar mengajar. Pembelajaran memahami iklan akan lebih optimal jika 

bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut kontekstual, serta akan mempunyai 

nilai lebih, jika disertai dengan kemasan media yang lebih menarik, misalnya 

media yang berupa audio  

visual.  

        Penelitian ini terfokus pada pengembangan media audio visual iklan 

berbahasa Jawa untuk siswa SMP N 1 Batang. Media audio visual yang akan 

dibuat berupa rekaman video beberapa iklan dengan tema mengenai kehidupan 

sehari-hari siswa di sekolah.  

Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan berikut: 
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Gambar 2.1 Gambar Bagan Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D). 

Metode ini digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan 

produk (Sugiyono, 2013:407). Menurut Sugiyono (2012:409), penelitian 

pengembangan dilaksanakan dalam sepuluh langkah, yaitu: (1) potensi dan 

masalah, (2) pengumpulan informasi, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) 

perbaikan desain, (6) uji produk, (7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) 

revisi produk, dan (10) pembuatan produk masal. 

Berdasarkan siklus R&D yang dikemukakan oleh Sugiyono, dalam penelitian 

ini dilakukan penyederhanaan langkah menjadi lima. Langkah ini diambil karena 

menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian, waktu penelitian dan tujuan 

penelitian berupa pengembangan media audio visual iklan berbahasa Jawa. 

Adapun lima langkah penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 

1) Potensi dan Masalah 

Kegiatan awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menemukan 

potensi dan masalah. Kegiatan diawali dengan mengumpulkan data awal yang 

berisi tentang potensi dan masalah yang ada. Pada tahap ini, ditemukan masalah 

yang dihadapi oleh guru dan siswa di SMP N 1 Batang dalam proses 

pembelajaran bahasa Jawa kompetensi inti memahami pesan atau iklan. 

Berdasarkan hasil pengamatan, media yang digunakan tidak kontekstual. Maka, 
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perlu ditetapkan suatu pengembangan media audio visual iklan berbahasa Jawa 

dalam proses pembelajaran. 

2) Pengumpulan Informasi 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan, langkah selanjutnya yang 

dilakukan adalah mengumpulkan informasi. Informasi awal yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah informasi mengenai kebutuhan media pembelajaran 

iklan bahasa Jawa. Informasi dikumpulkan dari hasil observasi lapangan, angket 

dan wawancara pada pihak guru dan siswa di sekolah. Observasi lapangan sudah 

dilakukan ketika proses praktik pengalaman lapangan (PPL) yang berlangsung di 

SMP N 1 Batang. Hasil yang diperoleh dari kegiatan observasi adalah kurangnya 

media iklan berbahasa Jawa untuk siswa, sedangkan media yang tersedia tidak 

kontekstual. Teknik yang digunakan selanjutnya yaitu teknik angket. Angket yang 

digunakan terdiri atas dua macam, yaitu angket kebutuhan guru dan siswa. 

Langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini selain membagikan angket, 

juga melakukan kegiatan wawancara langsung pada guru dan siswa kelas VIII 

SMP N 1 Batang. Selain menggunakan teknik angket dan wawancara, langkah 

yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah memberikan format penilaian 

kepada ahli materi dan ahli media, hal tersebut bertujuan untuk validasi produk. 

3) Desain Produk atau Model Konseptual 

Setelah melakukan analisis kebutuhan guru dan siswa serta melakukan 

wawancara langsung pada guru dan siswa, maka langkah selanjutnya adalah 

membuat desain awal media audio visual iklan berbahasa Jawa. Konsep 

pembuatan produk dirancang berdasarkan hasil observasi, analisis kebutuhan, 
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wawancara dan data pendukung yang didapatkan di lapangan. Pengembangan 

prototipe diawali dengan menyusun naskah iklan berbahasa Jawa. Langkah 

selanjutnya yaitu menyusun story board atau shooting script, yaitu petunjuk 

operasional dalam kegiatan produksi, pembuatan program dan pengambilan 

gambar. Tahap selanjutnya yaitu melakukan kegiatan pemilihan pemain (casting), 

pencarian lokasi (hunting), setting lokasi (blocking area/location set), 

pengambilan gambar dan suara, dan yang terakhir yaitu proses editing. 

4) Validasi Desain atau Uji Ahli 

Validasi desain dilakukan untuk menilai dan menganalisis model konseptual 

yang telah disusun. Validasi desain dilakukan dengan memberikan format 

penilaian kepada ahli dan guru secara terbatas. Hal ini dilakukan untuk menguji 

hasil prototipe media audio visual iklan berbahasa Jawa untuk siswa SMP N 1 

Batang. Hasil validasi desain atau uji ahli berupa kritik dan saran dari para ahli, 

bertujuan untuk menyempurnakan media audio visual iklan berbahasa Jawa. 

5) Perbaikan Desain atau Revisi Produk 

Pada tahap ini dilakukan revisi dan perbaikan rancangan media iklan 

berbahasa Jawa berdasarkan kritik, saran, dan penilaian dari uji ahli. Perbaikan 

desain merupakan tahap akhir penelitian yang bertujuan untuk meminimalisasi 

kekurangan dan kelemahan desain sehingga menghasilkan media audio visual 

iklan berbahasa Jawa yang baik. 

Langkah-langkah penelitian tersebut dapat digambarkan melalui bagan 

sebagai berikut. 
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Bagan 3.1 Tahapan Penelitian 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data adalah fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun 

suatu informasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini digolongkan 

berdasarkan tahapan penelitian. Data yang diperoleh dari tahap satu berupa data 

hasil observasi lapangan, yaitu pengamatan proses pembelajaran memahami iklan 

bahasa Jawa di SMP N 1 Batang. Data yang diperoleh dari tahap dua, berupa data 
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analisis kebutuhan guru, analisis kebutuhan siswa dan data hasil wawancara 

dengan guru dan siswa kelas VIII SMP N 1 Batang serta mengumpulkan dokumen 

pendukung penelitian. Data yang diperoleh dari tahap tiga, berupa gabungan dari 

data yang diperoleh tahap satu dan tahap dua sebagai bahan awal dalam 

penyusunan produk. Data yang diperoleh dari tahap empat, berupa analisis 

penilaian ahli materi dan ahli media. Data yang diperoleh dari tahap lima, berupa 

pengembangan data yang diperoleh dari tahap empat. 

Sumber data merupakan subjek asal data diperoleh. Sumber data penelitian 

ini dikelompokkan menurut tahapan penelitian. Sumber data tahap satu yaitu guru 

bahasa Jawa dan siswa kelas VIII SMP N 1 Batang. Sumber data tahap dua yaitu 

guru dan siswa kelas VIII SMP N 1 Batang. Sumber data tahap tiga yaitu guru dan 

siswa kelas VIII. Sumber data tahap empat yaitu ahli materi dan ahli media. 

Sumber data tahap lima yaitu ahli materi dan ahli media. Bertindak sebagai ahli 

materi yaitu dosen bahasa Jawa Universitas Negeri Semarang, sedangkan 

bertindak sebagai ahli media yaitu dosen ahli media jurusan Seni Rupa 

Universitas Negeri Semarang. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

sesuai dengan tahapan penelitian.  

Teknik yang terdapat pada tahap satu yaitu teknik observasi, dilakukan 

dalam bentuk lembar observasi untuk memperoleh data mengenai penggunaan 

media memahami iklan di SMP N 1 Batang. 
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Teknik yang terdapat pada tahap dua yaitu teknik angket, teknik 

wawancara. Kedua teknik tersebut juga digunakan pada tahap tiga penelitian. 

Teknik angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membagikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Angket terdiri atas angket analisis kebutuhan guru 

dan angket analisis kebutuhan siswa. Teknik wawancara dilakukan sebagai studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Kegiatan tanya 

jawab dilakukan secara langsung dengan guru bahasa Jawa dan siswa kelas VIII 

SMP N 1 Batang. Wawancara dilakukan setelah guru dan siswa mengisi angket 

kebutuhan guru akan media. Wawancara dilakukan untuk melengkapi hasil angket 

kebutuhan guru dan siswa akan media iklan bahasa Jawa. 

Uji ahli yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa lembar 

kritik dan saran dari dosen ahli atau praktisi pendidikan mengenai perbaikan 

desain. Lembar uji ahli ini memuat pertanyaan dan pernyataan untuk 

menunjukkan validitas desain yang telah dibuat, sehingga dapat diketahui 

kekurangan prototipe. Uji validasi ini dilakukan pada tahap empat penelitian. 

Hasil validitas desain juga digunakan sebagai acuan perbaikan (revisi). 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat ukur dalam penelitian. Berdasarkan 

fokus dan teknik dalam penelitian ini, maka instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa lembar obervasi, angket kebutuhan, lembar pedoman 

wawancara, dan format penilaian uji ahli. Gambaran umum tentang instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat tabel berikut. 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Umum Instrumen Penelitian 

Data Subjek Instrumen 

Pengamatan pembelajaran 

memahami iklan. 

Media yang 

digunakan dalam  

pembelajaran 

memahami iklan di 

SMP N 1 Batang. 

Lembar observasi. 

Kebutuhan media audio 

visual iklan berbahasa Jawa. 

a. Guru bahasa Jawa 

SMP N 1 Batang.  

b. Siswa kelas VIII 

SMP N 1 Batang. 

Angket kebutuhan guru 

dan siswa serta 

Pedoman wawancara 

guru dan siswa. 

Uji validasi prototipe media 

audio visual iklan berbahasa 

Jawa. 

a. Dosen ahli. 

b. Guru bahasa Jawa 

SMP N 1 Batang. 

Lembar uji validasi. 

 

 

3.4.1. Lembar Observasi 

Lembar observasi ini memuat beberapa pernyataan yang disesuaikan 

dengan jalannya proses pembelajaran di lapangan. Maka, dari proses observasi 

tersebut dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan media untuk guru di 

kelas.  

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Observasi 

No. Aspek yang Diteliti Catatan 

1.  Penggunaan media iklan berbahasa Jawa   

2. Kesesuaian media dengan pembelajaran memahami iklan  

3. Fasilitas sekolah yang mendukung penggunaan media 

pembelajaran 
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3.4.2. Angket Kebutuhan 

Teknik angket ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang media 

pembelajaran yang dibutuhkan dan diinginkan oleh guru dan siswa. Angket 

kebutuhan ini berisi pertanyaan dan pernyataan mengenai kebutuhan media iklan 

dalam pembelajaran di kelas.  

Untuk memperoleh gambaran tentang lembar angket dapat dilihat pada tabel 

3.3 dan 3.4 berikut. 

 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket Kebutuhan Guru 

Aspek Indikator Jumlah 

soal 

Kebutuhan media 

audio visual iklan 

berbahasa Jawa 

Jenis iklan yang sesuai sebagai media 

pembelajaran 1 

Isi media 

pembelajaran 

Tema iklan yang sesuai dengan 

pembelajaran 

 

1 

Kemasan iklan berbahasa Jawa yang 

diinginkan 
2 

Penggunaan bahasa dalam media iklan 

bahasa Jawa 
2 

Tokoh dalam iklan berbahasa Jawa 1 

Durasi media iklan berbahasa Jawa 1 

Narator dalam media iklan berbahasa 

Jawa 
1 

Penggunaan backsound atau musik dalam 

media iklan 
1 

Total  10 
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Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket Kebutuhan Siswa 

Aspek Indikator Jumlah 

soal 

Berbahasa Jawa 

dalam kegiatan 

sehari-hari 

Penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan 

sehari-hari 

3 

Kesulitan berbahasa Jawa 1 

Kegiatan 

pembelajaran 

bahasa Jawa 

Ketertarikan pada pembelajaran bahasa Jawa 1 

Pembelajaran iklan berbahasa Jawa selama ini 
3 

Isi media 

pembelajaran 

Tema iklan yang sesuai dengan pembelajaran 1 

Kemasan iklan berbahasa Jawa yang 

diinginkan 
1 

Penggunaan bahasa dalam media iklan bahasa 

Jawa 
1 

Penggunaan media audio visual iklan layanan 

masyarakat berbahasa Jawa 
1 

Total  12 

 

3.4.3. Wawancara  

Wawancara dilakukan pada guru pengampu mata pelajaran bahasa Jawa 

dan siswa kelas VIII SMP N 1 Batang. Sebelum melakukan wawancara, terlebih 

dulu dipersiapkan pedoman wawancara yang akan diajukan untuk memudahkan 

proses wawancara tersebut.  

Untuk memperoleh gambaran tentang pedoman wawancara dapat dilihat 

pada tabel 3.5 berikut. 
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Tabel 3.5 Pedoman Wawancara terhadap Guru 

No. Pertanyaan 

1. Media apa yang Bapak atau Ibu gunakan dalam pembelajaran memahami 

iklan? 

2. Apakah sudah sesuai media tersebut dengan materi memahami iklan? 

3. Kendala apa saja yang Bapak atau Ibu hadapi dalam penggunaan media 

iklan? 

4. Media iklan seperti apakah yang Bapak atau Ibu butuhkan untuk 

pembelajaran? 

5. Amanat apa yang perlu dimasukkan ke dalam iklan agar sesuai dengan 

kurikulum? 

6. Jika terdapat lebih dari satu iklan, apakah perlu dibedakan temanya pada 

setiap iklan? 

7. Bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu terhadap pengembangan media 

audio visual iklan berbahasa Jawa? 

8. Apakah fasilitas sekolah dapat mendukung penggunaan media audio 

visual iklan? 

9. Bagaimana harapan Bapak atau Ibu terhadap pengembangan media audio 

visual iklan berbahasa Jawa? 

10. Bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu jika tokoh yang terdapat dalam 

iklan diperankan sendiri oleh siswa SMP N 1 Batang? 

 

 

Tabel 3.6 Pedoman Wawancara terhadap Siswa 

No. Pertanyaan 

1. Media apa yang digunakan Bapak atau Ibu guru dalam pembelajaran 

memahami iklan? 

2. Bahasa apa yang digunakan dalam media iklan? 

3. Apa jenis iklan yang terdapat dalam media tersebut? 

4. Menurut kalian, menarik atau tidak media tersebut? 

5. Media iklan seperti apa yang kalian butuhkan atau kalian inginkan? 

6. Bagaimana tanggapan kalian terhadap pengembangan audio visual media 

iklan berbahasa Jawa dengan dialek Batang? 

7. Bagaimana harapan kalian terhadap pengembangan media audio visual 

iklan berbahasa Jawa dengan dialek Batang? 

8. Bagaimana tanggapan kalian jika tokoh yang terdapat dalam iklan 

diperankan sendiri oleh siswa SMP N 1 Batang? 
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3.4.4. Uji Ahli Materi dan Media 

Angket ini memuat pertanyaan dan pernyataan untuk menunjukkan 

validitas desain yang telah dibuat, sehingga dari proses tersebut dapat diketahui 

kekurangan prototipe untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan (revisi). 

Gambaran tentang angket penilaian ini dapat dilihat pada tabel 3.6 kisi-kisi angket 

penilaian ahli media berikut ini. 

 

Tabel  3.7 Kisi-kisi Lembar Uji Ahli Materi 

No. Aspek Indikator No. item 

pada 

instrumen 

1 Kesesuaian 

dengan kurikulum 

Kesesuaian kompetensi inti dengan 

media 
1 

2 Isi atau materi Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 
1 

Kejelasan materi 2 

Kesesuaian alur cerita dengan 

perkembangan psikologis siswa 
3 

Kesesuaian diksi yang digunakan 

dengan kognisi siswa SMP 
4 

Kemudahan pemahaman penggunaan 

bahasa 
5 

Kontekstualitas penggunaan media 6 

Mendorong motivasi belajar siswa 7 

Jumlah dimensi penilaian 8 
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Tabel  3.8 Kisi-kisi Lembar Uji Ahli Media 

No. Aspek Dimensi No. item 

pada 

instrumen 

1 Kualitas suara Ketepatan artikulasi, intonasi 1 

Pemilihan musik tema 2 

Pemilihan musik transisi 3 

Pemilihan musik latar belakang 4 

2 Kualitas visual Teknik pengambilan gambar 5 

Transisi gambar 6 

Kesesuaian video dengan materi 7 

Penokohan dalam adegan 8 

3 Kemenarikan 

program 

Kemenarikan sajian video 9 

Jumlah dimensi penilaian 9 

 

3.2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data 

menjadi empat data, yaitu data hasil observasi, data hasil analisis kebutuhan, data 

hasil wawancara, data hasil uji ahli. 

Analisis data pertama dilakukan dengan menganalisis data hasil observasi, 

dilakukan dengan mendeskripsikan hasil observasi yang diperoleh berupa data 

ketersediaan dan penggunaan media pembelajaran memahami iklan sebagai 

informasi awal. Berdasarkan informasi awal ini, akan dilakukan pengembangan 

media iklan berbahasa Jawa untuk siswa kelas VIII SMP N 1 Batang. 

Analisis data berikutnya dilakukan dengan menganalisis data kebutuhan 

dan data hasil wawancara, dilakukan dengan mengidentifikasi data hasil angket 

kebutuhan guru dan siswa serta wawancara terhadap guru dan siswa mengenai 

media iklan berbahasa Jawa di SMP N 1 Batang. Analisis dilakukan dengan 
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beberapa proses, yaitu, (1) menganalisis hasil wawancara dan data angket 

kebutuhan guru dan siswa, (2) memfokuskan data hasil wawancara dan data 

kebutuhan guru dan siswa, (3) merubah data mentah ke dalam bentuk desain 

media. Data tersebut kemudian menjadi pedoman pengembangan media audio 

visual iklan berbahasa Jawa untuk kelas VIII SMP N 1 Batang. 

Analisis data uji ahli dilakukan dengan mengidentifikasi data hasil uji ahli 

untuk menemukan kelemahan dan saran dari ahli atas pengembangan media audio 

visual pembelajaran iklan berbahasa Jawa yang telah dibuat berdasarkan yang 

kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum 2013 jenjang SMP/Sederajat. Data 

kualitatif diperoleh dari format penilaian yang berisi saran atau masukan dari ahli. 

Berdasarkan analisis data uji ahli yang dikumpulkan, dapat diketahui kualitas 

desain media yang telah dibuat, serta perlu tidaknya perbaikan terhadap desain. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian yang meliputi (1) analisis 

kebutuhan terhadap media audio visual  iklan berbahasa Jawa untuk siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Batang, (2) prototipe media audio visual iklan berbahasa Jawa untuk 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Batang, (3) hasil uji validasi prototipe media audio 

visual iklan berbahasa Jawa untuk siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Batang, (4) hasil 

akhir media audio visual iklan berbahasa Jawa untuk siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Batang setelah dilakukan uji validasi dan revisi. 

4.1 Kebutuhan Siswa dan Guru terhadap Media Audio Visual Iklan 

Berbahasa Jawa untuk Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Batang 

Hasil analisis kebutuhan media audio visual iklan berbahasa Jawa untuk siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Batang diperoleh dari analisis kebutuhan 60 siswa SMP 

Negeri 1 Batang. Selain data kebutuhan dari siswa, penelitian ini juga membutuhkan 

data analisis kebutuhan dari guru bahasa Jawa SMP Negeri 1 Batang, jumlah guru di 

SMP tersebut hanya satu orang. Data tersebut dilengkapi dengan adanya hasil data 

observasi dan wawancara. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 

4.1.1.1 Observasi 

Observasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Batang menghasilkan beberapa 

hal, diantaranya : (1) penggunaan media iklan berbahasa Jawa dalam pembelajaran, 

(2) kesesuaian media dengan pembelajaran iklan berbahasa Jawa, (3) fasilitas sekolah 
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pendukung penggunaan media pembelajaran iklan berbahasa Jawa. Pada proses 

observasi yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut. 

Selama ini sumber belajar atau media yang dipergunakan oleh guru bahasa 

Jawa SMP Negeri 1 Batang dalam pembelajaran iklan berbahasa Jawa adalah majalah 

Panjebar Semangat dan video iklan dengan dubbing bahasa Jawa. Materi yang  

terdapat dalam media yang telah ada sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku, 

namun media tersebut kurang mendapat perhatian dari siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, hal ini diketahui dari pengamatan peneliti selama proses 

observasi. Sehubungan dengan fasilitas sekolah pendukung penggunaan media 

pembelajaran, SMP Negeri 1 Batang memiliki fasilitas yang cukup lengkap dalam 

mendukung penggunaan media pembelajaran. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama proses observasi, dibutuhkan 

adanya pengembangan media iklan berbahasa Jawa sebagai penunjang pembelajaran 

iklan pada mata pelajaran bahasa Jawa. Adanya pengembangan media audio visual 

iklan berbahasa Jawa dengan dialek Batang didukung oleh guru bahasa Jawa SMP 

Negeri 1 Batang, diharapkan adanya media audio visual iklan berbahasa Jawa 

nantinya akan mempermudah dan menarik perhatian siswa dalam proses 

pembelajaran iklan berbahasa Jawa. 

4.1.2 Wawancara dengan Guru dan Siswa Mengenai Kebutuhan Media Iklan 

Berbahasa Jawa 

Tujuan dari dilakukan proses wawancara adalah untuk memberikan 

kelengkapan bahwa data yang telah diperoleh dari proses observasi relevan dengan 
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kondisi riil di lapangan. Wawancara dilakukan kepada guru bahasa Jawa SMP Negeri 

1 Batang, Ibu Siti Alimah, S.Pd, dari hasil wawancara diperoleh data berupa (1) 

media yang digunakan dalam pembelajaran iklan berbahasa Jawa, (2) kesesuaian 

media pembelajaran dengan materi pembelajaran, (3) kendala dalam penggunaan 

media pembelajaran iklan berbahasa Jawa, (4) media baru yang dibutuhkan, (5) pesan 

yang perlu disampaikan dalam media yang baru, (6) tema iklan yang perlu 

dikembangkan, (7) tanggapan terhadap pengembangan media audio visual iklan 

layanan masyarakat berbahasa Jawa dengan dialek Batang, (8) fasilitas sekolah 

pendukung penggunaan media pembelajaran, (9) harapan terhadap pengembangan 

media audio visual iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa dengan dialek Batang, 

(10) tanggapan terhadap pemain iklan yang diperankan oleh siswa SMP Negeri 1 

Batang. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh informasi 

bahwa selama pembelajaran iklan berbahasa Jawa media yang digunakan berupa 

video iklan yang terdapat pada majalah Panjebar Semangat, iklan komersial dengan 

dubbing bahasa Jawa, hal tersebut diperkuat dengan penuturan dari Bu Alimah selaku 

guru bahasa Jawa SMP Negeri 1 Batang yaitu sebagai berikut. 

“Media yang digunakan dalam pembelajaran iklan berupa iklan yang terdapat 

pada majalah Panjebar Semangat dan video yang diperoleh dari internet 

berupa iklan komersial dengan dubbing bahasa Jawa” (Wawancara dengan Bu 

Alimah, Rabu 20 Mei 2015). 
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Media yang telah tersedia sudah sesuai dengan materi pembelajaran, namun 

kurang menarik perhatian siswa. Hal ini diperkuat oleh penuturan Bu Alimah sebagai 

berikut. 

“Siswa kurang antusias saat melihat iklan yang terdapat pada majalah 

Panjebar Semangat maupun iklan yang yang berupa video dubbing, video 

dubbing terkesan aneh bagi para siswa karena antara video dengan dubber 

tidak sinkron” (Wawancara dengan Bu Alimah, Rabu 20 Mei 2015).  

 

Kendala yang dihadapi oleh guru dalam penggunaan media iklan berbahasa 

Jawa sejauh ini tidak ada, karena mudah digunakan. Kendala yang justru dihadapi 

adalah respon siswa terhadap penggunaan media yang telah ada, maka diperlukan 

adanya pengembangan media iklan berbahasa Jawa yang dapat menarik perhatian 

siswa serta sesuai dengan materi pembelajaran sehingga dapat mempermudah proses 

pembelajaran. Pemahaman siswa terhadap bahasa Jawa juga perlu mendapat sorotan 

khusus dalam pembahasan ini, seringkali bahasa Jawa yang digunakan dalam media 

pembelajaran merupakan bahasa pakem Solo, sehingga siswa terkendala masalah 

pemahaman bahasa Jawa yang kurang familiar dengan bahasa keseharian siswa. 

Adanya pengembangan media audio visual iklan berbahasa Jawa dengan dialek 

Batang mendapat dukungan penuh dari guru bahasa Jawa SMP Negeri 1 Batang. 

Media iklan yang dibutuhkan dalam pembelajaran iklan adalah berupa media 

audio visual. Iklan yang dimuat dalam media tersebut diharapkan berupa iklan non-

komersial. Hal ini diperkuat oleh penuturan Bu Alimah sebagai berikut. 

“Iklan yang saya harapkan untuk dikembangkan sebagai media pembelajaran 

adalah berupa iklan non-komersial seperti iklan layanan masyarakat, iklan-

iklan komersial semacam iklan promosi produk sudah bisa siswa saksikan 
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sehari-hari melalui televisi” (Wawancara dengan Bu Siti Alimah, 20 Mei 

2015). 

 

Pesan yang perlu dimasukkan ke dalam iklan yang akan dikembangkan adalah 

berupa himbauan kepada siswa agar rajin membaca serta membuang sampah pada 

tempatnya, tema-tema tersebut berdasarkan realita yang terjadi di SMP Negeri 1 

Batang, sehingga jika dijadikan sebagai media pembelajaran, selain dapat membantu 

proses pembelajaran iklan berbahasa juga dapat memberikan efek positif terhadap 

siswa. 

Adanya pengembangan media audio visual iklan layanan masyarakat 

berbahasa Jawa dengan dialek Batang mendapat respon positif dari guru bahasa Jawa 

SMP Negeri 1 Batang. Hal ini diperkuat dengan penuturan Bu Alimah sebagai 

berikut. 

“Media seperti itulah yang saya tunggu-tunggu, jika saya mengembangkan 

sendiri media seperti itu saya merasa kurang mampu dalam hal itu serta 

keterbatasan waktu yang saya miliki, saya merupakan satu-satunya guru mata 

pelajaran bahasa Jawa di sekolah ini” (Wawancara dengan Ibu Siti Alimah, 

Rabu 20 Mei 2015). 

 

Fasilitas sekolah pendukung penggunaan media pembelajaran berupa media 

audio visual di SMP Negeri 1 Batang sudah memadai, sehingga nantinya jika 

diterapkan di SMP Negeri 1 Batang tidak terkendala masalah fasilitas pendukung. 

Harapan guru terhadap pengembangan media audio visual iklan layanan 

masyarakat berbahasa Jawa dengan dialek Batang adalah media tersebut dapat 

membantu dalam proses pembelajaran iklan berbahasa Jawa.  
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Tanggapan guru terhadap pemain iklan yang diperankan sendiri oleh siswa 

SMP Negeri 1 Batang mendapat respon positif dari guru bahasa Jawa, hal ini 

diperkuat oleh penuturan beliau sebagai berikut. 

“Saya sangat mendukung jika siswa SMP Negeri 1 Batang diikutsertakan 

dalam media iklan yang akan dikembangkan, selain nanti menghasilkan 

sebuah media pembelajaran, juga dapat menambah kemampuan, kreatifitas 

serta pengalaman siswa” (Wawancara dengan Ibu Siti Alimah, Rabu 20 Mei 

2015). 

 

Wawancara juga dilakukan kepada siswa SMP Negeri 1 Batang sebagai 

subjek penelitian. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data berupa (1) media yang 

digunakan guru dalam pembelajaran iklan berbahasa Jawa, (2) bahasa yang 

digunakan dalam media yang sudah tersedia, (3) jenis iklan yang  terdapat pada 

media yang telah tersedia, (4) kemenarikan media yang telah tersedia, (5) media yang 

dibutuhkan oleh siswa, (6) tanggapan terhadap pengembangan media audio visual 

iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa dialek Batang, (7) harapan terhadap 

pengembangan media audio visual iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa, (8) 

tanggapan terhadap pemain iklan yang diperankan sendiri oleh siswa SMP Negeri 1 

Batang. 

Berdasarkan  hasil wawancara diperoleh hasil bahwa media yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran iklan berbahasa Jawa berupa iklan yang terdapat pada 

majalah Panjebar Semangat dan video iklan dengan dubbing bahasa Jawa.  

Bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut berupa bahasa Jawa pakem Solo, 

sehingga siswa SMP Negeri 1 Batang yang sebagaian besar berasal dari wilayah 
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Batang kurang bisa memahami bahasa Jawa dengan pakem Solo. Hal tersebut 

diperkuat oleh penuturan salah satu siswa SMP Negeri 1 Batang, sebagai berikut. 

“Bahasa yang digunakan dalam iklan berupa bahasa dengan dialek Solo, kami 

merasa itu terlalu halus, tidak sesuai dengan bahasa keseharian kami sebagai 

orang Batang” (Wawancara dengan Zulfa Nur Hanifah siswa kelas VIII B, 20 

Mei 2015). 

  

Jenis iklan yang terdapat dalam media yang sudah tersedia berupa iklan 

komersial atau niaga, seperti video iklan dengan dubbing bahasa Jawa merupakan 

iklan produk pencuci piring. 

Tanggapan siswa mengenai segi kemenarikan media yang telah tersedia 

adalah kurang menarik minat siswa. Berdasarkan pengalaman selama proses PPL di 

SMP Negeri 1 Batang, sebagian besar siswa memiliki ketertarikan tersendiri terhadap 

media berbentuk audio visual, sehingga media yang sudah ada sebelumnya kurang 

mendapat antusias dari siswa. Hal ini diperkuat oleh penuturan dari salah satu siswa, 

sebagai berikut. 

“Bu guru pernah menayangkan video iklan dubbing-an bahasa Jawa berupa 

iklan sebuah produk, namun media tersebut saya rasa sangat aneh, karena 

dubber-nya jelek” (Wawancara dengan Choirul Imam siswa kelas VIII D, 20 

Mei 2015). 

 

Media iklan yang dibutuhkan oleh siswa SMP Negeri 1 Batang adalah berupa 

media yang menarik, bahasanya mudah dimengerti, suaranya jelas, materi yang 

terdapat di dalam media tersebut jelas. 

Pengembangan media audio visual iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa 

dengan dialek Batang mendapat respon positif dari para siswa, siswa berharap media 
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yang dihasilkan nantinya dapat membantu dalam proses pembelajaran iklan 

berbahasa Jawa. 

Data terakhir hasil wawancara dengan siswa berupa tanggapan siswa tentang 

pemain iklan yang diperankan sendiri oleh siswa SMP Negeri 1 Batang. Siswa 

merasa sangat antusias jika dapat berpartisipasi dalam pembuatan media tersebut.  

4.1.3 Angket Kebutuhan  

Angket kebutuhan terhadap pengembangan media audio visual iklan 

berbahasa Jawa ditujukan untuk siswa dan guru dengan tujuan untuk mengetahui dan 

memperoleh data informasi terhadap tingkat kebutuhan guru dan siswa mengenai 

media audio visual iklan berbahasa Jawa. Angket kebutuhan tersebut dibagikan 

kepada 60 siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Batang dan 1 guru bahasa Jawa SMP 

Negeri 1 Batang. 

4.1.3.1  Hasil Analisis Kebutuhan Siswa terhadap Pengembangan Media Audio    

Visual Iklan Berbahasa Jawa untuk Siswa Kelas VIII SMP  Negeri 1 

Batang 

Kebutuhan siswa terhadap media audio visual iklan layanan masyarakat 

berbahasa Jawa untuk siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Batang meliputi empat aspek, 

antara lain, (1) bahasa sehari-hari yang digunakan oleh siswa SMP N 1 Batang serta 

pemahaman siswa terhadap bahasa Jawa, (2) pembelajaran bahasa Jawa di sekolah, 

(3) media pembelajaran, (4) kebutuhan siswa terhadap media iklan berbahasa Jawa. 

Siswa yang menjadi sumber data penelitian ini berjumlah 60 siswa dari kelas VIII A 

sampai dengan VIII F. Berikut ini merupakan paparan hasil angket. 
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1) Bahasa Sehari-hari yang digunakan oleh Siswa SMP Negeri 1 Batang serta 

Pemahaman Siswa terhadap Bahasa Jawa 

Aspek bahasa sehari-hari yang digunakan oleh siswa SMP N 1 Batang serta 

pemahaman siswa terhadap bahasa Jawa meliputi empat indikator sebagai berikut (1) 

bahasa sehari-hari yang digunakan oleh siswa, (2) ragam bahasa Jawa yang mudah 

dipahami oleh siswa, (3) kesulitan siswa dalam penggunaan bahasa Jawa, (4) 

penggunaan dialek bahasa Jawa yang mudah dipahami oleh siswa. Setiap indikator 

terdiri atas satu pertanyaan yang telah disertai dengan pilihan jawaban. Hasil angket 

dijelaskan lebih lanjut melalui tabel 4.1 sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Bahasa Sehari-hari yang digunakan oleh Siswa SMP Negeri 1 

Batang serta Pemahaman Siswa terhadap Bahasa Jawa  

 

Pertanyaan 
Jumlah 

Siswa 
Jawaban 

Jumlah 

Jawaban 

Presentase 

dalam (%) 

1) Bahasa sehari-hari apa 

yang kamu gunakan? 

60 Bahasa Jawa 58 96.6 

Bahasa 

Indonesia 

2 3.4 

Lainnya, yaitu 

… 

0 0 

Menurut Anda ragam 

bahasa Jawa apa yang 

mudah dipahami? 

60 Krama Inggil 0 0 

Ngoko Lugu 49 81.6 

Ngoko Alus 11 11.4 

Apakah Anda mengalami 

kesulitan menggunakan 

bahasa Jawa? 

60 Ya  0 0 

Tidak  60 100 

Dialek bahasa Jawa 

daerah mana yang lebih 

mudah Anda pahami? 

60 Dialek Solo 2 3.4 

Dialek Tegal 0 0 

Dialek Batang 51 85 

Dialek 

Pekalongan 

7 11.6 
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat hasil angket siswa mengenai 

bahasa sehari-hari yang digunakan oleh siswa, 96.6% dari 60 siswa menjawab bahasa 

Jawa merupakan bahasa yang digunakan siswa sehari-hari, sedangkan 3.4% siswa 

menjawab bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian mereka. Ragam bahasa Jawa 

yang lebih mudah mereka pahami, 81.6% menjawab ragam ngoko, sedangkan 11.4% 

menjawab ngoko alus sebagai ragam bahasa Jawa yang lebih mereka pahami. 

Indikator selanjutnya mengenai kesulitan siswa dalam penggunaan bahasa Jawa, 

100% siswa atau seluruh responden tidak mengalami kesulitan dalam penggunaan 

bahasa Jawa dengan catatan bukan merupakan bahasa Jawa ragam krama inggil. 

Indikator lainnya tentang penggunaan bahasa adalah mengenai dialek bahasa Jawa 

daerah mana yang lebih mereka pahami, 85% siswa menyatakan lebih paham 

menggunakan bahasa Jawa dialek Batang, karena notabene sebagian besar siswa SMP 

N 1 Batang berasal dari wilayah Batang, sedangkan 11.6% menyatakan lebih paham 

bahasa Jawa dialek Pekalongan karena tempat tinggal mereka di wilayah perbatasan 

kabupaten Batang dengan Kota Madya Pekalongan sehingga pengaruh dialek 

Pekalongan lebih kental, 3.4% lainnya menyatakan lebih memahami bahasa Jawa 

dialek Solo karena mereka berasal dari wilayah Solo dan sekitarnya. 

2) Pembelajaran Bahasa Jawa di SMP Negeri 1 Batang 

Aspek berikutnya yaitu tentang pembelajaran bahasa Jawa di SMP Negeri 1 

Batang. Pada aspek kedua terdapat tiga indikator sebagai berikut (1) respon siswa 

terhadap pembelajaran bahasa Jawa secara umum, (2) respon siswa terhadap 

pembelajaran iklan berbahasa Jawa, (3) model pembelajaran bahasa Jawa. Setiap 
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indikator terdiri atas satu pertanyaan yang telah disertai dengan pilihan jawaban. 

Hasil analisis ditunjukkan dalam sebuah tabel 4.2 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.2 Pembelajaran Bahasa Jawa di SMP Negeri 1 Batang 

Pertanyaan 
Jumlah 

Siswa 
Jawaban 

Jumlah 

Jawaban 

Presentase 

dalam (%) 

Apakah Anda senang 

mengikuti pelajaran 

bahasa Jawa? 

60 Ya 12 20 

Tidak 48 80 

Apakah Anda suka 

pembelajaran iklan 

berbahasa Jawa? 

60 Ya 7 11.6 

Tidak 53 88.4 

Model pembelajaran 

mana yang paling Anda 

sukai? 

60 Menggunakan 

media 

pembelajaran 

47 78.3 

Metode 

ceramah 

13 21.7 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat hasil angket kebutuhan siswa tentang 

pembelajaran bahasa Jawa adalah sebanyak 20% siswa menyatakan suka dengan 

pembelajaran bahasa Jawa, sedangkan 80% lainnya menyatakan tidak suka dengan 

pembelajaran bahasa Jawa. Respon siswa terhadap pembelajaran iklan berbahasa 

Jawa, sebanyak 11.6% menyatakan suka dengan pembelajaran iklan berbahasa Jawa, 

sedangkan 88.4% lainnya menyatakan tidak suka dengan pembelajaran iklan 

berbahasa Jawa. Indikator berikutnya mengenai model pembelajaran yang lebih 

disukai oleh siswa, 78.3% siswa menyatakan lebih menyukai model pembelajaran 
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dengan menggunakan media, sedangkan 21.7% siswa menyatakan lebih menyukai 

model pembelajaran ceramah atau model pembelajaran konvensional. 

3) Media Pembelajaran Bahasa Jawa di SMP Negeri 1 Batang 

Aspek dalam angket kebutuhan siswa selanjutnya mengenai media 

pembelajaran. Pada aspek ketiga ini terdapat empat indikator antara lain (1) pengaruh 

penggunaan media pembelajaran, (2) jenis media yang sering digunakan guru, (3) 

respon terhadap video iklan berbahasa Jawa, (4) bahasa yang terdapat dalam media 

iklan. Setiap indikator terdiri atas satu pertanyaan yang telah disertai dengan pilihan 

jawaban. Tabel 4.3 berikut menunjukkan hasil analisis data yang berkaitan dengan 

media pembelajaran bahasa Jawa di SMP Negeri 1 Batang. 

 

Tabel 4.3 Media Pembelajaran Bahasa Jawa di SMP Negeri 1 Batang 

Pertanyaan Jumlah 

Siswa 

Jawaban Jumlah 

Jawaban 

Presentase 

dalam (%) 

Apa pengaruh media 

pembelajaran bagi Anda saat 

mengikuti kegiatan belajar 

mengajar (KBM)? 

60 Memudahkan 

dalam belajar 

60 100 

Tidak 

berpengaruh pada 

hasil belajar 

0 0 

Apa jenis media yang 

digunakan guru pada materi 

iklan? 

60 Video 30 50 

Audio 0 0 

Teks 30 50 

Apakah Anda suka dengan 

video iklan berbahasa Jawa? 

60 Ya 60 100 

Tidak 0 0 

Mana yang lebih Anda sukai? 60 Video iklan 

berbahasa Jawa 

ragam ngoko 

60 100 

Video iklan 

berbahasa Jawa 

0 0 
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Tabel 4.3 menunjukkan indikator pertama mengenai pengaruh media 

pembelajaran terhadap siswa, seluruh siswa menyatakan bahwa media dapat 

membantu memudahkan dalam proses  pembelajaran. Indikator kedua mengenai jenis 

media yang digunakan guru dalam pembelajaran iklan berbahasa Jawa, 50% siswa 

menjawab teks, sedangkan 50% lainnya menjawab video. Indikator selanjutnya 

tentang respon siswa terhadap video iklan berbahasa Jawa, seluruh siswa menyatakan 

suka dengan video iklan berbahasa Jawa. Indikator terakhir mengenai media 

pembelajaran adalah tentang bahasa yang terdapat dalam media iklan berbahasa Jawa, 

seluruh siswa menyatakan lebih menyukai video iklan berbahasa Jawa ragam ngoko. 

4) Kebutuhan Siswa terhadap Pengembangan Media Audio Visual Iklan 

Berbahasa Jawa 

Aspek terakhir dalam angket kebutuhan siswa terhadap pengembangan media 

audio visual iklan berbahasa Jawa adalah mengenai kebutuhan siswa terhadap media 

iklan berbahasa Jawa. Indikator yang terdapat pada aspek ini sebanyak tiga indikator, 

antara lain (1) tema iklan, (2) kemasan iklan, (3) respon siswa terhadap guru yang 

menggunakan media video iklan berbahasa Jawa. Setiap indikator terdiri atas satu 

pertanyaan yang telah disertai dengan pilihan jawaban. Tabelnya adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.4 Kebutuhan Siswa terhadap Pengembangan Media Audio Visual Iklan 

Berbahasa Jawa 

 

Pertanyaan 
Jumlah 

Siswa 
Jawaban 

Jumlah 

Jawaban 

Presentase 

dalam (%) 

Menurut Anda  tema iklan 

apa yang paling menarik? 

60 Kebersihan 23 38.3 

Anti narkoba 9 15 

Budaya 

membaca 

20 33.3 

Rajin belajar 8 13.4 

Menurut Anda kemasan iklan 

seperti apa yang diinginkan? 

60 Humor 29 48.3 

Serius 31 51.7 

Setujukan Anda, bila Bapak 

atau Ibu guru menggunakan 

media pembelajaran video 

iklan berbahasa Jawa pada 

pembelajaran iklan? 

60 Ya 60 100 

Tidak 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa indikator pertama 

mengenai tema iklan yang lebih menarik menurut siswa, sebanyak 38.3 % siswa dari 

total 60 responden menjawab tema kebersihan, 15% siswa menyatakan tema anti 

narkoba sebagai tema yang lebih menarik, 33.3% siswa menyatakan tema budaya 

membaca, sedangkan 13.4% siswa lainnya menjawab tema rajin belajar sebagai tema 

yang lebih menarik menurut mereka. Indikator berikutnya mengenai kemasan yang 

diinginkan oleh para siswa, 48.3% siswa menginginkan kemasan iklan humor, 

sedangkan 51.7% siswa lainnya menginginkan kemasan iklan serius. Indikator 

terakhir mengenai persetujuan siswa terhadap penggunaan media pembelajaran video 

iklan berbahasa Jawa oleh guru, seluruh siswa menyatakan setuju. 
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4.1.3.2  Hasil Analisis Kebutuhan Guru terhadap Pengembangan Media Audio 

Visual Iklan Berbahasa Jawa untuk Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 

Batang 

Kebutuhan guru terhadap media audio visual iklan berbahasa Jawa meliputi 

dua aspek, yaitu (1) kebutuhan terhadap media audio visual iklan berbahasa Jawa, (2) 

pemahaman siswa terhadap bahasa Jawa. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 

1) Kebutuhan terhadap Iklan berbahasa Jawa  

Indikator kebutuhan terhadap media audio visual iklan berbahasa Jawa, dapat 

dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini. 
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Tabel 4.5 Kebutuhan Guru terhadap Media Audio Visual Iklan Berbahasa Jawa  

Pertanyaan 
Jumlah 

Guru 
Jawaban 

Jumlah 

Jawaban 

Jenis iklan apa yang cocok 

dijadikan sebagai media 

pembelajaran? 1 

Iklan produk 0 

Iklan layanan 

masyarakat 
1 

Menurut Bapak atau Ibu tema apa 

yang tepat digunakan dalam iklan 

agar sesuai dengan kurikulum? 

1 

Kebersihan 1 

Anti narkoba 0 

Budaya membaca 1 

Rajin belajar 0 

Menurut Bapak atau Ibu kemasan 

iklan seperti apa yang diinginkan? 1 
Humor 1 

Serius 1 

Menurut Bapak atau Ibu cara  

penyampaian iklan seperti apa 

yang diinginkan? 1 

Narasi cerita 1 

Himbauan langsung 

(jingle) 
0 

Lainnya, yaitu … 0 

Menurut Bapak atau Ibu siapakah  

pemain yang tepat memerankan 

iklan layanan masyarakat 

berbahasa Jawa? 
1 

Anak-anak 1 

Orang dewasa 0 

Orang tua 0 

Lainnya, yaitu… 0 

Menurut Bapak atau Ibu berapakah 

lama durasi setiap sesi iklan agar 

media tersebut bisa efektif? 1 

1 menit 0 

2 menit 1 

3 menit 0 

Menurut Bapak atau Ibu, perlukah 

suatu narator sebelum iklan 

ditayangkan?  

1 

Ya 0 

Tidak 1 

Menurut Bapak atau Ibu, dalam 

media iklan yang akan dibuat nanti, 

perlukah diiringi dengan backsound 

atau musik? 

1 

Ya 1 

Tidak 0 

 



53 
 

 
 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dideskripsikan bahwa jenis iklan yang dibutuhkan 

oleh guru berupa iklan layanan masyarakat dengan tema tentang kebersihan dan 

budaya membaca. Tema-tema tersebut dipilih karena merupakan realita yang terjadi 

di kehidupan sehari-hari siswa di sekolah sehingga terdapat aspek kedekatan media 

pembelajaran dengan siswa. Kemasan iklan yang dibutuhkan dan sesuai dengan 

keinginan guru adalah iklan yang dikemas secara serius dan humor, hal ini bertujuan 

agar terdapat variasi pada setiap iklan yang akan dikembangkan. Kemasan iklan 

berupa serius dan humor disampaikan melalui narasi cerita, sehingga dapat lebih 

menarik perhatian siswa. Sesuai dengan usia perkembangan psikologis siswa SMP, 

maka pemain dalam iklan diperankan oleh anak-anak. Agar media iklan layanan 

masyarakat berbahasa Jawa tersebut efektif dalam penggunaannya pada proses 

pembelajaran iklan maka durasi pada setiap sesi iklan adalah 2 menit. Narator 

sebelum iklan ditayangkan, berdasarkan angket kebutuhan guru terhadap media audio 

visual iklan berbahasa Jawa dirasa tidak perlu, sehingga nantinya, tayangan iklan 

langsung kepada narasi cerita. Backsound atau dapat disebut dengan musik pengiring 

diperlukan dalam media iklan yang akan dikembangkan, hal ini bertujuan iklan yang 

dihasilkan lebih menarik. 

 

 

 



54 
 

 
 

2)  Pemahaman Siswa terhadap Bahasa Jawa 

Indikator mengenai pemahaman siswa terhadap bahasa Jawa dapat dilihat 

berdasarkan tabel 4.6 di bawah ini. 

Tabel 4.6 Pemahaman Siswa terhadap Bahasa Jawa 

Pertanyaan 
Jumlah 

Guru 
Jawaban 

Jumlah 

Jawaban 

Menurut Bapak atau Ibu ragam 

bahasa Jawa apa yang tepat 

digunakan dalam iklan agar 

mudah dipahami siswa? 
1 

Ngoko lugu 0 

Ngoko alus 1 

Krama lugu 0 

Krama alus 0 

Dialek bahasa Jawa daerah mana 

yang mudah dipahami siswa? 

1 

Dialek Solo 0 

Dialek Tegal 0 

Dialek Batang 1 

Dialek Pekalongan 0 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa bahasa yang digunakan dalam 

iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa adalah bahasa Jawa ragam ngoko alus. 

Bahasa Jawa dengan dialek Batang juga diharapkan lebih mempermudah siswa dalam 

memahami iklan layanan masyarakat. 
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4.2 Pengembangan Media Audio Visual Iklan Berbahasa Jawa untuk Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 1 Batang 

Sub bab ini berisi tentang deskripsi proses pengembangan media audio visual 

iklan berbahasa Jawa untuk siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Batang meliputi (1) 

pembuatan prototipe media audio visual iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa, 

(2) uji validasi ahli, dan (3) perbaikan desain setelah proses uji validasi ahli (produk 

akhir). 

4.2.1 Prototipe Media Audio Visual Iklan Berbahasa Jawa untuk Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 1 Batang 

Pengembangan prototipe media audio visual iklan berbahasa Jawa dilakukan 

berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan siswa dan guru. Gambaran mengenai 

prototipe media audio visual iklan berbahasa Jawa adalah jenis iklan yang akan 

dikembangkan berupa iklan layanan masyarakat. Tema yang terdapat dalam iklan 

layanan masyarakat tersebut berupa tema kebersihan dan tema budaya membaca. 

Iklan layanan masyarakat tersebut akan dikemas dengan humor dan serius. Bentuk 

penyampaian iklan berupa narasi cerita. Bahasa yang digunakan dalam iklan berupa 

bahasa Jawa ragam ngoko alus. Agar mudah dipahami oleh siswa, maka penggunaan 

bahasa dalam iklan memperhatikan dialek Batang. Tokoh atau pemain yang 

memerankan iklan layanan masyarakat merupakan siswa SMP Negeri 1 Batang. 

Durasi dalam setiap iklan layanan masyarakat selama kurang lebih 2 menit. Iklan 

layanan masyarakat yang dihasilkan di dalamnya diiringi dengan backsound sehingga 

media yang dihasilkan lebih menarik.  
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Proses pengembangan media audio visual iklan layanan masyarakat berbahasa 

Jawa meliputi beberapa tahap, diantaranya (1) tahap pra produksi, (2) tahap produksi, 

(3) tahap pasca produksi. Ketiganya akan dijelaskan sebagai berikut. 

4.2.1.1 Tahap Pra Produksi Pengembangan Media Audio Visual  Iklan Layanan 

Masyarakat Berbahasa Jawa untuk Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 

Batang 

Tahap pra produksi pengembangan media audio visual iklan layanan 

masyarakat berbahasa Jawa berupa proses penulisan naskah iklan layanan masyarakat 

berbahasa Jawa. Naskah iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa adalah sebagai 

berikut. 

1. SKENARIO IKLAN LAYANAN MASYARAKAT BERBAHASA JAWA 
JUDUL : PILIH RESIK, LUWIH BECIK 

IDE POKOK : Banyak orang menganggap sepele sampah kecil bekas bungkus 

permen, snack atau yang lainnya sehingga membuang sampah 

sembarangan, mereka tidak menghiraukan akibat yang timbul di 

kemudian hari. Membuang sampah samapah pada tempatnya 

membuat lingkungan bersih, dan rapi.  

Tema : Lingkungan. 

Sinopsis : Wulan adalah anak yang kurang peduli terhadap lingkungan, dia 

selalu membuang sampah sembarangan. Dia beranggapan bahwa 

sampah yang dibuangnya merupakan sampah kecil yang tidak  
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berdampak negatif bagi lingkungan. Suatu hari ketika Wulan 

membuang sampah bekas bungkus snack temannya yang bernama 

Lintang mengingatkan, dengan memberikan gambaran tentang dampak 

negatif membuang sampah sembarangan, akhirnya Wulan sadar bahwa 

perbuatannya itu salah. 

Pesan : Sekecil apapun wujudnya, sampah harus dibuang pada tempatnya 

agar lingkungan tetap bersih dan sehat. 

Durasi : 2’40” menit. 

Ide cerita : Banyaknya sampah bungkus permen yang berserakan. 

SKENARIO 

Scene 01 (ext. di depan ruang kelas- jam istirahat- siang hari). 

Cast ( Wulan, Lintang, tokoh figuran). 

Wulan dan Lintang  sedang asyik berbincang-bincang. Wulan membuang bungkus 

permen sembarangan. 

Wulan : (sedang asyik berbincang-bincang dengan Lintang) 

 “Tang..mau pelajaran basa Jawa nyenengke banget sih, bu guru 

ndhawuhi dhewe maca geguritan neng ngarep kelas”. 

Lintang   : (senyum) 
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   “Ha’ah bener Lan, mau ki o aku rada’ grogi sih didhawuhi Bu 

guru maju”. 

Wulan   : (tertawa)  

  “Aku ya padha Tang, ora mung ngono tok tenan po’o”. 

Lintang dan Wulan : (tertawa bersama) 

Scene 02 (ext.di depan ruang kelas-jam istirahat-siang) 

Cast ( Wulan, Lintang, tokoh figuran)  

Lintang   : (mengambil sesuatu dari saku rok)  

  “Nyuwun permen rak lan? iki”. 

Wulan  : (memandang ke arah Lintang dan menerima pemberian Lintang) 

“Maturnuwun ya Tang”. 

Lintang   : (senyum)  

  “Iya, sami-sami”. 

   (sambil membuka bungkus permen, memakan permen) 

Wulan  : (membuka bungkus permen, memakan permen, membuang 

sembarangan bungkus permen) 

Lintang   : (mengerutkan dahi melihat Wulan membuang sampah 

sembarangan)  

  “Hiii bocah..kok diguwa’ sakpenakke dhewe ta bungkuse lan?” 

Wulan  : “Hemm???ooohh..paling bungkus permen kok”.  

  (ekspresi datar) 
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Lintang : “Waaahhh..nek kabeh wong mikire padha karo Wulan, 

bonggan!” 

Wulan     : (bingung) 

    ”Maksute piye sih Tang?ora mudeng aku”. 

Scene 03 (ext. di depan ruang kelas-siang) 

Cast ( Lintang, Wulan, tokoh figuran) 

Lintang   : “Ngene o lan, nek mben wong mikir “ ah…sampah cilik, paling 

bungkus wafer, paling bungkus permen, paling suwekan kertas 

sithik, trus umpamane ngono mau ngguwa’ bungkus permen, 

yudha ngguwa’ bungkus wafer, trus Yani ngguwa’ sowekan 

kertas, trus sapa maneh ngguwa’ sakpenake dewe, 

numpuk..numpuk..numpuk..dadi gunung sampah!!! nek wes 

ngono kuwi nek jare sampeyan sapa sing arep tanggungjawab??” 

  (selagi Lintang bercerita, terdapat adegan yang mengggambarkan 

tokoh figuran membuang sampah sembarangan). 

 

Scene 04 (ext. di depan ruang kelas-jam istirahat-siang) 

Cast ( Wulan, Lintang) 

Wulan   :“Ha’ah o Lan..bener..bener..bener..”. 
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Lintang   :“Yo ha’ah a, lha pa’ piye saiki, arep ngguwa’ sampah sak 

penake dewe apa ngguwa’ neng tempate?” 

   (frame terbagi menjadi dua, frame kiri menggambarkan 

lingkungan bersih, frame kanan menggambarkan lingkungan 

kotor). 

Wulan   : “Ya ngguwa’ neng tempat sampah wae ntang” . 

Lintang   : “Nah kaya kuwi a, nek dudu dhewe sing njaga bumi, sapa 

meneh lan????” 

  (tersenyum bersama) 

 

2. SKENARIO IKLAN LAYANAN MASYARAKAT BERBAHASA JAWA 

 

JUDUL : BUDAYA MACA KUDU KUNCARA 

IDE POKOK : Budaya membaca sangat rendah di kalangan anak muda, hal ini 

dikarenakan kesadaran terhadap manfaat membaca masih kurang. 

Membaca dapat memperluas wawasan. 

Tema : Pendidikan 

Sinopsis : Wisnu tengah kebingungan ketika masuk kelas karena tak ada 

satupun teman-temannya disana. Wisnu mondar-mandir. Beberapa 

saat kemudian seorang teman menghampiri dirinya dan 
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mengingatkan agar Wisnu membaca tulisan yang tertera di papan 

tulis. Wisnu sadar akan pentingnya membaca. 

Pesan : Budayakan membaca dari hal terkecil di sekitar kita. 

Durasi : 1’54” menit. 

Ide cerita : Membaca belum membudaya pada kalangan masyarakat. 

SKENARIO 

SCENE 01 (INT. di dalam kelas- siang) 

Wisnu  : (mondar-mandir, bingung, garuk-garuk kepala, mencari teman-

teman satu kelas) 

 ”Lha iki kanca-kanca do neng ngendi ya, kok sepi ngangkling kaya 

ngene kelase, iki kan wes jame mlebu pelajaran basa Jawa, bu Alimah 

ya durung rawuh…duuuuuhhhhhh”. 

Wisnu  : (terus mencari teman-teman, mencari ke bawah meja, menengok 

kesana-sini, mondar-mandir) 

SCENE 02 (INT. di dalam kelas-siang) 

Radit   : (masuk ke ruang kelas, melihat Wisnu sedang kebingungan) 

Wisnu   : (masih merunduk di bawah meja) 

Radit   : “Wisnu…ngono lagi apa neng ngisor meja kaya kuwi??” 

Wisnu   : (terkejut) 
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 ”Hoalah..lha iki sih, da neng ndi jane bocah-bocah dit kok kelase sepi 

ngangkling?? 

Radit  : ”Waahh..iki bocah..mbok diwaca sih tulisan neng papan tulis, wong  

wis tulis gedhe-gedhe po’o ora diwaca”. 

Wisnu   : (melihat ke arah papan tulis) 

   ”Waduuuhhhh????!!!” 

  (menepuk jidat) 

Radit   : (menyerngitkan dahi) 

 ”Mugakna dadi bocah kwi sregep maca, dadi ngerti, ayo neng Lab. 

wes dienteni kanca-kanca”. 

SCENE 03 (INT. di dalam kelas-siang) 

(Radit menghampiri Wisnu, merangkul Wisnu, Wisnu tetap memegang dahi). 

4.2.1.2  Tahap Produksi Pengembangan Media Audio Visual Iklan Layanan 

Masyarakat Berbahasa Jawa untuk Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 

Batang 

Tahap produksi pengembangan media audio visual iklan layanan masyarakat 

berbahasa Jawa berupa (1) pembentukan tim produksi, (2) membuat story board atau 

shooting script, (3) pemilihan pemain, (4) pencarian lokasi, (5) setting lokasi, (6) 

pengambilan gambar dan suara. Penjelasan mengenai proses produksi pengembangan 

media audio visual iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa adalah sebagai berikut. 

1) Pembentukan Tim Produksi 

Tim produksi pada proses pengembangan media audio visual iklan layanan 

masyarakat berbahasa Jawa terdiri atas sutradara, cameraman, editor, penata artistik 
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dan penata rias. Pada proses produksi pengembangan media audio visual iklan 

layanan masyarakat berbahasa Jawa, peneliti tidak bekerja sendiri namun dibantu 

oleh Poros Production selaku production house pengambilan gambar dan suara, 

dalam proses pembuatannya peneliti bertindak sebagai sutradara sekaligus penata 

rias, sedangkan cameraman, editor dan penata rias dibantu oleh Poros Production 

2) Membuat Story Board atau Shooting Script 

Shooting Script Naskah Iklan Layanan Masyarakat Berbahasa Jawa  

“Pilih Resik, Luwih Becik” 

 

No. Scene Video Audio 

1 

Shoot 1: Establish 

Sekolah 

Shoot 2: In Frame – 

Medium Shoot 

Shoot 3: Double Shoot 

Shoot 4 : Medium 

Shoot 

 

 

 

 

 

Shoot 5 : Close Up 

Wulan 

 

Shoot 6 : Medium 

Shoot 

Shoot 7 : Close Up 

saku 

 

Shoot 8 : Medium 

Shoot 

Shoot 9 :  Close Up 

tangan 

 

Shoot 10 : Medium 

- 

- 

 

- 

- 

Wulan : “Lintang..mau pelajaran 

basa Jawa nyenengke banget sih, 

Bu guru ndhawuhi dhewe maca 

geguritan neng ngarep kelas”. 

Lintang : “Ha’ah bener Lan, mau 

ki o aku rada grogi sih didhawuhi 

Bu guru maju”. 

Wulan : “Aku ya padha Lintang, 

ora mung ngono tok tenan po’o”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lintang : “Nyuwun permen rak 
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Shoot 

Shoot 11 : Close Up 

tangan Wulan 

Shoot 12 : Medium 

Shoot 

 

Shoot 13 : Close Up 

Ekspresi Face Lintang 

Shoot 14 : Medium 

Shoot 

 

Shoot 15 : Eye Level 

Wulan 

Shoot 16 : Double 

Shoot 

Shoot 17 : Eye Level 

Lintang 

Shoot 18 : Double 

Shoot 

Shoot 19 : Eye Level 

Wulan 

Shoot 20 : Double 

Shoot 

Shoot 21 : Eye Level 

Lintang 

Lan? Iki”. 

 

 

Wulan : “Maturnuwun ya Tang”. 

Lintang : “Iya sami-sami”. 

 

Lintang :”Hiiii bocah…kok 

diguwa’ sakpenakke dhewe ta 

bungkuse Lan?” 

 

 

Wulan 

:”Hemmm???ooohhh..paling 

bungkus permen kok”. 

 

Lintang :”Waaahhh..nek kabeh 

wong mikire padha karo Wulan, 

bonggan!” 

 

Wulan : “Maksute piye sih 

Tang?ora mudeng aku”. 

 

 

Lintang :“Ngene o lan, nek mben 

wong mikir “ ah…sampah cilik, 

paling bungkus wafer, paling 

bungkus permen, paling suwekan 

kertas sithik, trus umpamane 

ngono mau ngguwa’ bungkus 

permen, yudha ngguwa’ bungkus 

wafer, trus Yani ngguwa’ 

sowekan kertas, trus sapa maneh 

ngguwa’ sakpenake dewe, 

numpuk..numpuk..numpuk..dadi 

gunung sampah!!! nek wes ngono 

kuwi nek jare sampeyan sapa sing 

arep tanggungjawab??”  

2 

Shoot 22 : Insert 

Figuran – Double 

Shoot 

Shoot 23 : Insert 

Figuran _ Double 
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Shoot 

Shoot 24 : Medium 

Shoot 

Shoot 25 : Close Up 

sampah 

Shoot 26 : Double 

Shoot 

Shoot 27 : Time Lapse 

Sampah 

Shoot 28 : Double 

Shoot 

Shoot 29 : Split Frame 

                  Long Shoot 

 

3 Shoot 30 : Double 

Shoot 

 

 

 

 

 

 

Shoot 31 : Close Up 

Bungkus permen 

Shoot 32 : Long Shoot 

Shoot 33 : Extreme 

Close Up Tong 

Sampah 

Shoot 34 : Long Shoot 

 

 

Shoot 35 : Fade to 

Black 

Wulan : “Ha’ah o 

Lin..bener..bener..bener..”. 

Lintang :”Yo ha’ah a, lha pa’ 

piye saiki, arep ngguwa’ sampah 

sak penake dhewe apa ngguwa’ 

neng tempate?” 

Wulan :” Ya ngguwa’ neng 

tempa sampah wae Lin”. 

 

 

 

 

 

 

Lintang :”Nah kaya kuwi a, nek 

dudu dhewe sing njaga bumi, 

sapa meneh Lan?” 

 

 

 

 

 



66 
 

 
 

Shooting Script Naskah Iklan Layanan Masyarakat Berbahasa Jawa 

“Budaya Maca, Kudu Kuncara” 

  

No. Scene Video Audio 

1 Shoot 1 : Long Shoot 

Shoot 2 : Close Up 

Shoot 3 : Close Up 

                Establish  

 

 

Shoot 4 : Extreme 

Close Up (Shoot Pot) 

Shoot 5 : Stay Camera 

Multi Picture 

Shoot 6 : Long Shoot 

Stay Camera 

Shoot 7 : Close Up 

Shoot 8 : Double 

Shoot 

Shoot 9 : Eye Level 

Bayu 

 

 

 

 

 

 

Shoot 10 : Close Up 

Tulisan 

Shoot 11 : Double 

Shoot 

 

Shoot 12 : Long Shoot 

Tulisan 

Shoot 13 : Long Shoot 

Pemeran 

Shoot 14 : Disolve 

Wisnu : “Lha iki kanca-kanca 

padha neng ngendi ya, kok sepi 

ngangkling kaya ngene kelase, iki 

kan wes jame mlebu pelajaran basa 

Jawa, Bu Alimah ya durung 

rawuh…duuuuuhhhhhh”. 

 

 

 

 

 

 

 

Radit:”Wisnu..kowe lagi ngapa 

neng ngisor meja kaya kuwi?” 

Wisnu:”Aduuuhhhhhh…hoalah..lha 

iki sih..padha neng ngendi jane 

bocah-bocah Dit kok kelase sepi 

ngangkling??” 

Radit:”Waaahh..iki bocah..mbok 

diwaca sih tulisan neng papan tulis, 

wong wis ditulis gedhe-gedhe po’o 

ora diwaca”. 

Wisnu:”Waduuuuuhhhhh???!!!” 

 

Radit:”Mugakna dadi bocah kuwi 

sregep maca, dadi ngerti, ayo neng 

Lab. wes dienteni kanca-kanca”. 
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3) Pemilihan Pemain atau Casting  

 Pada tahap pemilihan pemain iklan layanan masyarakat, pemain yang dipilih 

untuk memerankan tokoh yang terdapat dalam kedua naskah iklan, terdiri atas 4 

pemain utama serta 5 pemain figuran. Pemain diperankan sendiri oleh siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Batang. 

4) Pencarian Lokasi atau Hunting 

 Berdasarkan setting lokasi iklan yang terdapat dalam naskah iklan layanan 

masyarakat, maka SMP Negeri 1 Batang dipilih sebagai lokasi pengambilan gambar 

dan suara iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa. 

5) Setting Lokasi 

 Setting ruangan kelas yang diambil di SMP Negeri 1 Batang adalah ruangan 

kelas VII F, hal ini dikarenakan arsitektur bangunan kelas VII F masih 

mempertahankan arsitektur Belanda, sehingga diharapkan media yang dihasilkan 

nantinya lebih bagus. Properti yang digunakan dalam proses produksi berupa tempat 

sampah, vas bunga, sampah, buku tulis. 

6) Pengambilan Gambar dan Suara 

 Pengambilan gambar dan suara pada produksi pengembangan media audio visual 

iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa dilakukan pada hari Sabtu, 13 Juni 2015. 

Pengambilan gambar dan suara pada proses produksi media audio visual iklan 

layanan masyarakat berbahasa Jawa dilakukan selama satu hari. 
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4.2.1.3   Tahap Pasca Produksi Pengembangan Media Audio Visual Iklan 

Layanan Masyarakat Berbahasa Jawa untuk Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 1 Batang 

Setelah proses pengambilan gambar dan suara iklan layanan masyarakat 

berbahasa Jawa, maka proses selanjutnya adalah  proses video editing. Perangkat 

yang digunakan dalam proses editing berupa komputer PC, sedangkan perangkat 

lunak yang digunakan berupa aplikasi Adobe Premiere (Premiere CS6). Aplikasi 

tersebut berfungsi untuk merangkai gambar dengan gambar, gambar dan suara 

dengan gambar, suara dengan suara menjadi satu rangkaian yang kronologis sehingga 

mampu menyampaikan pesan dari naskah iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa. 

4.2.2 Pembahasan Prototipe  Media Audio Visual Iklan Layanan Masyarakat 

Berbahasa Jawa untuk Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Batang 

 Iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa ini terdiri atas dua iklan yang berisi 

tentang himbauan membuang sampah di tempatnya dan pesan untuk rajin membaca. 

Masing-masing video berdurasi 2 menit 40 detik untuk video iklan berjudul Pilih 

Resik Luwih Becik dan durasi video 1 menit 54 detik untuk iklan yang berjudul 

Budaya Maca Kudu Kuncara.   
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1) Iklan Layanan Masyarakat Berbahasa Jawa dengan Judul “Pilih Resik, Luwih 

Becik"  

 Pada pembahasan prototipe media audio visual iklan layanan masyarakat 

berbahasa Jawa, untuk lebih memudahkan maka video dibagi menjadi tiga bagian,, 

yaitu (1) awalan video, (2) inti video, (3) akhiran video (closing).  

 Pada bagian awal video terdapat tampilan logo Universitas Negeri Semarang, 

judul video serta nama penyusun dalam satu frame, setelah itu tampilan judul iklan 

layanan masyarakat. Penayangan judul iklan pada awal video bertujuan agar 

penonton tertarik dan merasa penasaran terhadap isi video. Gambarannya adalah 

sebagai berikut. 

  

Gambar 4.1 Visualisasi Pembuka Video dan Judul Iklan 

  Setelah tampilan awal video maka bagian selanjutnya yaitu inti video atau isi 

dari iklan layanan masyarakat. Iklan dimulai dengan penggambaran latar tempat 

terjadinya peristiwa, yaitu SMP N 1 Batang. Gambarannya adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4.2 Visualisasi Latar Tempat Cerita 

  Adegan 1 berisi tentang gambaran awal cerita yang bermula saat jam istirahat 

sekolah dimulai, siswa-siswi bermain di depan kelas, terdapat dua orang siswi 

bernama Lintang dan Wulan sedang asyik berbincang-bincang tentang pelajaran yang 

baru saja mereka ikuti. Gambarannya adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 4.3 Visualisasi Adegan 1 

  Adegan 2 ini bercerita tentang Lintang yang memberikan permen kepada 

temannya Wulan. Gambarannya adalah sebagai berikut.  
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Gambar 4.4 Visualisasi Adegan 2 

  Masing-masing dari mereka kemudian membuka bungkus permen untuk 

kemudian dimakan, namun Lintang sangat terkejut ketika temannya Wulan dengan 

acuh membuang sampah sembarangan. Gambaran cuplikan adegan 3 adalah sebagai 

berikut. 

 

Gambar 4.5 Visualisasi Adegan 3 

  Adegan 4 bercerita tentang Lintang yang mencoba mengingatkan Wulan agar 

tidak membuang sampah sembarangan, namun Wulan menganggap bahwa itu hanya 
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sampah kecil yang tidak berdampak negatif pada lingkungan. Gambarannya adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 4.6 Visualisasi Adegan 4 

  Adegan 5 bercerita tentang Lintang yang tidak menyerah begitu saja, dia 

mencoba menjelaskan kepada Wulan bahwa sampah sekecil apapun itu jika dibuang 

sembarangan akan berdampak negatif pada lingkungan. 

 

Gambar 4.7 Visualisasi Adegan 5 
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  Adegan selanjutnya berupa adegan yang mengilustrasi kata-kata Lintang pada 

waktu menjelaskan kepada Wulan tentang dampak negatif membuang sampah 

semabarangan. Gambarannya adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 4.8 Ilustrasi oleh Figuran 
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  Adegan berikutnya merupakan anti klimaks, dimana Wulan akhirnya memilih 

untuk membuang sampah pada tempatnya. Gambarannya adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 4.9 Visualisasi Adegan 6 

  Penyelesaian konflik dari cerita ini berupa tindakan Wulan yang memungut 

sampah dan membuangnya ke tempat sampah serta penguatan pesan yang 

disampaikan oleh Lintang tentang kewajiban bersama menjaga lingkungan. 

Gambarannya adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4.10 Visualisasi Adegan 7 

  Pada bagian akhir video (closing) terdapat tampilan judul iklan, daftar 

pemeran, daftar kerabat kerja serta ucapan terimakasih. Gambarannya adalah sebagai 

berikut. 

 

Gambar 4.11 Closing 
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2) Iklan Layanan Masyarakat Berbahasa Jawa dengan Judul “Budaya Maca, 

Kudu Kuncara" 

  Pada bagian awal video terdapat tampilan logo Universitas Negeri Semarang, 

judul video serta nama penyusun dalam satu frame, setelah itu tampilan judul iklan 

layanan masyarakat. Gambarannya adalah sebagai berikut. 

    

Gambar 4.12 Tampilan Awal Video 

  Setelah tampilan awal video selesai, tampilan berikutnya langsung pada 

adegan 1, yaitu tokoh Wisnu masuk ke dalam kelas dan terkejut saat melihat kelas 

kosong. Berikut adalah gambarannya. 

 

Gambar 4.13 Visualisasi Adegan 1 

  Adegan selanjutnya merupakan gambaran tokoh Wisnu yang  sedang 

kebingungan mencari teman-temannya, namun yang dilakukannya justru sangat 



77 
 

 
 

konyol, mencari teman-temannya di vas bunga, laci meja dll. Berikut merupakan 

gambarannya. 

   

   

Gambar 4.14 Visualisasi Adegan 2 

  Pada saat tokoh Wisnu tengah mengalami kebingungan datang tokoh Radit ke 

dalam kelas dan menegur Wisnu yang sedang berada di bawah meja. Wisnu terkejut 

namanya dipanggil dan terbentur meja. Radit menanyakan kepada Wisnu tentang apa 

yang sedang Wisnu lakukan, Wisnu mengatakan bahwa dirinya sedang mencari 

teman-teman. Radit memberi tahu kepada Wisnu bahwa teman-teman sedang belajar 

di Laboratorium bahasa dan menunjukkan kepada Wisnu tentang pengumumuman 
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yang tertulis di papan tulis. Wisnu terkejut begitu melihat tulisan di papan tulis. 

Berikut merupakan gambarannya. 

   

   

Gambar 4.15 Visualisasi Adegan 3 

  Adegan berikutnya merupakan penguatan pesan yang disampaikan Radit 

kepada Wisnu tentang pentingnya membaca, setelah itu Radit mengajak Wisnu 

menyusul teman-teman ke Laboratorium bahasa. Berikut adalah gambarannya. 

   

Gambar 4.16 Visualisasi Adegan 4 
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  Tampilan berikutnya nerupakan tampilan akhir video (closing) berupa judul 

iklan, daftar pemeran, daftar kerabat kerja serta ucapan terimakasih. Gambarannya 

adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 4.17 Closing 

 

4.2.3 Hasil Uji Validasi Ahli terhadap Media Audio Visual Iklan Layanan 

Masyarakat Berbahasa Jawa untuk Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 

Batang. 

 Uji validasi prototipe media audio visual iklan layanan masyarakat berbahasa 

Jawa terdiri atas uji validasi media dan uji validasi materi. Uji media audio visual 

dilakukan untuk menilai kelayakan video iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa, 

sedangkan uji materi dilakukan untuk menilai kesesuaian materi dalam video 

tersebut. Uji validasi media audio visual pada penelitian ini dilakukan oleh dua dosen,  

yaitu Eko Sugiarto S.Pd., M.Pd, dosen jurusan Seni Rupa sebagai dosen ahli di 

bidang media dan Ucik Fuadiyah S.Pd., M.Pd, dosen jurusan Bahasa Jawa  sebagai 

dosen ahli di bidang materi. Hasil uji validasi digunakan untuk memperbaiki 

prototipe media audio visual iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa sehingga 
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media tersebut layak dipergunakan sebagai penunjang pembelajaran memahami iklan 

berbahasa Jawa. Berikut ini merupakan hasil uji validasi ahli terhadap media audio 

visual iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa. 

4.2.3 Hasil Uji Validasi Media Audio Visual Iklan Layanan Masyarakat 

Berbahasa Jawa 

 Penilaian terhadap prototipe media audio visual iklan layanan masyarakat 

berbahasa Jawa oleh dosen ahli media meliputi penilaian terhadap aspek tampilan 

video yang terdiri atas beberapa indikator antara lain (1) tampilan cover, (2)ketepatan 

artikulasi, intonasi, (3) pemilihan musik tema, (4)pemilihan sound effect, (5) 

pemilihan musik latar belakang, (6) teknik pengambilan gambar, (7) transisi gambar, 

(8) kesesuaian video dengan materi, (9) penokohan dalam adegan, dan (10) 

kemenarikan sajian video. Rentang nilai yang diberikan pada setiap poin penilaian 

adalah 1 sampai 5, dengan keterangan skor 1 adalah sangat kurang baik atau sangat 

kurang tepat atau sangat kurang jelas, skor 2 adalah kurang baik atau kurang tepat 

atau kurang jelas, skor 3 adalah cukup baik atau cukup tepat atau cukup jelas, skor 4 

adalah baik atau tepat atau jelas, skor 5 adalah sangat baik atau sangat tepat atau 

sangat jelas. Hasil penilaian ahli media terhadap pengembangan media audio visual 

iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa dapat dilihat pada tabel 4.7 dan 4.8 sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.7 Hasil Penilaian Ahli Media terhadap Prototipe Media Audio Visual 

Iklan Layanan Masyarakat Berbahasa Jawa (Pilih Resik, Luwih Becik) 

No. Indikator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Tampilan cover  √    

2 Ketepatan artikulasi, intonasi    √  

3 Pemilihan musik tema    √  

4 Pemilihan sound effect    √  

5 Pemilihan musik latar belakang    √  

6 Teknik pengambilan gambar   √   

7 Transisi gambar   √   

8 Kesesuaian video dengan materi     √ 

9 Penokohan dalam adegan    √  

10 Kemenarikan sajian video   √   

Perolehan skor 0 2 9 20 5 

Jumlah skor 36 (baik) 

Keterangan skor 1-10   = sangat kurang baik  

skor 11-20 = kurang baik 

skor 21-30 = cukup baik 

skor 31-40 = baik 

skor 41-50 = sangat baik  

  

 Pada tabel 4.7 menunjukkan tampilan cover dinilai masih kurang baik atau 

kurang tepat atau kurang jelas dengan jenis kesalahan desain cover terlalu simetris 

sehingga terkesan sangat formal. Ketepatan artikulasi, intonasi dinilai sudah baik oleh 

ahli media. Sementara itu untuk pemilihan musik tema, pemilihan sound effect, 

pemilihan musik latar belakang dikategorikan sudah baik.  

 Teknik pengambilan gambar  serta transisi gambar pada video ini dinilai sudah 

cukup baik. pada iklan layanan masyarakat yang berjudul Pilih Resik, Luwih Becik. 

Kesesuaian video dengan materi dikategorikan sudah sangat baik. Kesesuaian tokoh 
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serta penokohan dalam adegan oleh dosen ahli media dinilai sudah baik dan 

kemenarikan sajian video secara keseluruhan dinilai cukup baik.  

 Hasil validasi dosen ahli media terhadap prototipe media audio visual iklan 

layanan masyarakat berbahasa Jawa menyimpulkan bahwa media audio visual iklan 

layanan masyarakat berbahasa Jawa yang berjudul Pilih Resik, Luwih Becik layak 

untuk dijadikan sebagai media pembelajaran iklan berbahasa Jawa kelas VIII SMP N 

1 Batang dengan revisi sesuai saran. 
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Tabel 4.8 Hasil Penilaian Ahli Media terhadap Prototipe Media Audio Visual 

Iklan Layanan Masyarakat Berbahasa Jawa (Budaya Maca, Kudu Kuncara) 

No. Indikator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Tampilan cover  √    

2 Ketepatan artikulasi, intonasi    √  

3 Pemilihan musik tema    √  

4 Pemilihan sound effect    √  

5 Pemilihan musik latar belakang    √  

6 Teknik pengambilan gambar   √   

7 Transisi gambar   √   

8 Kesesuaian video dengan materi     √ 

9 Penokohan dalam adegan    √  

10 Kemenarikan sajian video   √   

Perolehan skor 0 2 9 20 5 

Jumlah skor 36 (baik) 

Keterangan skor 1-10   = sangat kurang baik  

skor 11-20 = kurang baik 

skor 21-30 = cukup baik 

skor 31-40 = baik 

skor 41-50 = sangat baik 

 

 Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa tampilan cover oleh ahli media dinilai kurang 

baik, kesalahan terletak pada desain cover terlalu formal. Ketepatan artikulasi, 

intonasi pada iklan layanan masyarakat yang berjudul “Budaya Maca, Kudu 

Kuncara” dinilai sudah baik, begitu pula dengan pemilihan musik tema, pemilihan 
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sound effect dan pemilihan musik latar belakang, oleh dosen ahli media dinilai sudah 

baik. 

 Kesesuaian video dengan materi oleh ahli media dinilai sudah cukup baik. 

Penokohan dalam adegan dinilai sudah baik. Sementara itu, kemenarikan sajian video 

secara keseluruhan dinilai sudah cukup baik. 

 Berdasarkan hasil validasi dosen ahli media terhadap prototipe media audio 

visual iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa disimpulkan bahwa media audio 

visual iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa yang berjudul “Budaya Maca, Kudu 

Kuncara” layak untuk dijadikan sebagai media pembelajaran memahami iklan 

berbahasa Jawa kelas VIII SMP N 1 Batang dengan revisi sesuai saran. 

4.2.3.2 Hasil Uji Validasi Materi Media Audio Visual Iklan Layanan 

Masyarakat Berbahasa Jawa 

Penilaian ahli materi terhadap prototipe media audio visual iklan berbahasa 

Jawa meliputi beberapa aspek yaitu aspek kesesuaian materi dengan kurikulum serta 

aspek isi atau materi. Pada aspek isi atau materi terdapat beberapa indikator yaitu (1) 

kesesuaian materi dengan pembelajaran, (2) kejelasan isi materi, (3) kesesuaian alur 

cerita dengan perkembangan psikologis siswa SMP, (4) kesesuaian diksi yang 

digunakan dengan kognisi siswa SMP, (5) kemudahan pemahaman penggunaan 

bahasa, (6) kontekstualitas penggunaan media, (7) mendorong motivasi belajar siswa. 

Rentang nilai yang diberikan pada setiap poin penilaian adalah 1 sampai 5, dengan 

keterangan skor 1 adalah sangat kurang baik atau sangat kurang tepat atau sangat 
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kurang jelas, skor 2 adalah kurang baik atau kurang tepat atau kurang jelas, skor 3 

adalah cukup baik atau cukup tepat atau cukup jelas, skor 4 adalah baik atau tepat 

atau jelas, skor 5 adalah sangat baik atau sangat tepat atau sangat jelas. Hasil 

penilaian ahli materi terhadap pengembangan media audio visual iklan layanan 

masyarakat berbahasa Jawa dapat dilihat pada tabel 4.9 dan 4.10 sebagai berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Penilaian Ahli Materi terhadap Prototipe Media Audio Visual 

Iklan Layanan Masyarakat Berbahasa Jawa (“Pilih Resik, Luwih Becik”) 

A. Aspek Kesesuaian Materi dengan Kurikulum 

No. Indikator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian kompetensi inti dengan 

media 
  

√ 
  

 

B. Aspek Isi/Materi 

No. Indikator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian materi dengan tujuan  

pembelajaran 
  √   

2 Kejelasan isi materi   √   

3 Kesesuaian alur cerita dengan  

perkembangan psikologis siswa SMP 
  √   

4 Kesesuaian diksi yang digunakan  

dengan kognisi siswa SMP 
 √    

5 Kemudahan pemahaman penggunaan 

bahasa 
 √    

6 Kontekstualitas penggunaan media   √   

7 Mendorong motivasi belajar siswa   √   

Perolehan skor 0 4 15 0 0 

Jumlah skor 19 (kurang baik) 

Keterangan  skor 1-10   = sangat kurang baik  

skor 11-20 = kurang baik 

skor 21-30 = cukup baik 

skor 31-40 = baik 

skor 41-50 = sangat baik 
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Berdasarkan hasil validasi ahli materi dapat diketahui bahwa pada indikator 

kesesuaian kompetensi inti dengan media dinilai cukup sesuai.  

Pada indikator kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran dinilai cukup 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Komentar dari uji ahli materi mengenai topik 

iklan membuang sampah pada tempatnya cukup memberi pesan namun terlalu ringan 

untuk usia SMP, sedangkan untuk indikator kejelasan materi dinilai cukup jelas. 

Kesesuaian alur cerita dengan perkembangan psikologis siswa SMP oleh uji 

ahli materi dinilai cukup sesuai. Kesesuaian diksi yang digunakan dengan kognisi 

siswa SMP serta kemudahan pemahaman penggunaan bahasa dinilai masih kurang 

sesuai, hal ini terjadi pada saat penulisan skenario iklan tersebut banyak terjadi 

kesalahan tata tulis seperti cara penulisan nama perlu direvisi, cara penulisan tanda 

petik serta penulisan tembung. 

Indikator kontekstualitas penggunaan media dan indikator mendorong 

motivasi belajar siswa dinilai cukup baik oleh ahli materi. 

Berdasarkan hasil uji validasi materi iklan layanan masyarakat berbahasa 

Jawa dapat diketahui bahwa materi yang terdapat pada media tersebut layak 

digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Jawa di SMP N 1 Batang dengan 

revisi sesuai saran yaitu perbaikan naskah meliputi tata tulis dan diksi. 
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Tabel 4.10 Hasil Penilaian Ahli Materi terhadap Prototipe Media Audio Visual 

Iklan Layanan Masyarakat Berbahasa Jawa (“Budaya Maca, Kudu Kuncara”) 

 

A. Aspek Kesesuaian Materi dengan Kurikulum 

No. Indikator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian kompetensi inti dengan media   
√ 

  

 

B. Aspek Isi/Materi 

No. Indikator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian materi dengan tujuan  

pembelajaran 
  √   

2 Kejelasan isi materi   √   

3 Kesesuaian alur cerita dengan  

perkembangan psikologis siswa SMP 
  √   

4 Kesesuaian diksi yang digunakan  

dengan kognisi siswa SMP 
  √   

5 Kemudahan pemahaman penggunaan 

bahasa 
  √   

6 Kontekstualitas penggunaan media   √   

7 Mendorong motivasi belajar siswa   √   

Perolehan skor 0 0 21 0 0 

Jumlah skor 21 (cukup baik) 

Keterangan skor 1-10   = sangat kurang baik  

skor 11-20 = kurang baik 

skor 21-30 = cukup baik 

skor 31-40 = baik 

skor 41-50 = sangat baik 

 

Berdasarkan hasil uji validasi ahli materi dapat diketahui indikator kesesuaian 

kompetensi inti dengan media dinilai cukup sesuai.  
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Pada aspek isi atau materi yang terdiri atas beberapa indikator yaitu 

kesesuaian materi dengan pembelajaran, kejelasan isi materi, kesesuaian alur cerita 

dengan perkembangan psikologis siswa SMP, kesesuaian diksi yang digunakan 

dengan kognisi siswa SMP, kemudahan pemahaman penggunaan bahasa, 

kontekstualitas penggunaan media, mendorong motivasi belajar siswa dinilai cukup 

baik oleh uji ahli materi. Saran perbaikan untuk materi ini berupa perbaikan tata tulis 

naskah. 

Berdasarkan hasil uji validasi materi iklan layanan masyarakat berbahasa 

Jawa dapat diketahui bahwa materi yang terdapat pada media tersebut layak 

digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Jawa di SMP N 1 Batang dengan 

revisi sesuai saran. 

4.2.4 Media Audio Visual Iklan Layanan Masyarakat Berbahasa Jawa sebagai 

Penunjang Media Pembelajaran Bahasa Jawa kelas VIII SMP N 1 

Batang setelah perbaikan 

 Setelah dilakukan uji validasi oleh ahli media dan ahli materi terhadap prototipe 

media audio visual iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa, maka diperoleh hasil 

penilaian dan saran yang digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi 

perbaikan media audio visual iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa sebagai 

penunjang media pembelajaran di SMP N 1 Batang. Perbaikan tehadap prototipe 

media audio visual iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa yaitu (1) aspek tata 

tulis, yaitu merevisi penulisan naskah iklan, bahan simakan iklan (2) aspek diksi, 

merevisi diksi yang terdapat pada naskah, (3) aspek iklan, merevisi tampilan iklan. 
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Berikut ini merupakan hasil perbaikan prototipe media audio visual iklan layanan 

masyarakat berbahasa Jawa. 

4.2.4.1 Aspek Tata Tulis dan Diksi Naskah Iklan Layanan Masyarakat 

Berbahasa Jawa setelah perbaikan 

 Berikut merupakan hasil perbaikan aspek tata tulis dan diksi naskah iklan 

layanan masyarakat berbahasa Jawa “Pilih Resik, Luwih Becik”. 

Tabel 4.11 Perbaikan Naskah Iklan Layanan Masyarakat Berbahasa Jawa 

“Pilih Resik, Luwih Becik” 

Sub 

Aspek 

Hal yang 

diperbaiki 

Sebelum Perbaikan Setelah perbaikan 

Scene 1 Adegan 

pembuka 

diubah 

menjadi 

adegan 

banjir 

bandang. 

Scene 01 (ext. di depan 

ruang kelas- jam istirahat- 

siang hari). 

Cast ( Wulan, Lintang, 

tokoh figuran). 

Wulan dan Lintang  sedang 

asyik berbincang-bincang. 

Wulan membuang bungkus 

permen sembarangan. 

Wulan : (sedang asyik 

berbincang-bincang dengan 

Lintang) “Tang..mau 

pelajaran basa Jawa 

nyenengke banget sih, bu 

guru ndhawuhi dhewe maca 

geguritan neng ngarep 

kelas”. 

Lintang : (senyum)“Ha’ah 

bener Lan, mau ki o aku 

rada’ grogi sih didhawuhi 

Bu guru maju”. 

Wulan  : (tertawa) “Aku ya 

padha Tang, ora mung 

ngono tok tenan po’o”. 

Lintang dan Wulan : 

(tertawa bersama) 

Scene 01 (ext. Banjir 

bandang) 

Narator : “ Apa sing dhewe 

weruh dudu mung musibah 

tanpa sebab. Kabeh iku 

merga polahe awake 

dhewe”. 
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Scene 2 Adegan 

diubah 

menjadi 

adegan 

membuan

g sampah 

sembarang

an oleh 

beberapa 

orang. 

Scene 02 (ext.di depan 

ruang kelas-jam istirahat-

siang) 

Cast ( Wulan, Lintang, 

tokoh figuran)  

Lintang : (mengambil 

sesuatu dari saku rok) 

“Nyuwun permen rak lan? 

iki”. 

Wulan : (memandang ke 

arah Lintang dan menerima 

pemberian Lintang) 

“Maturnuwun ya Tang”. 

Lintang : (senyum) “Iya, 

sami-sami” (sambil 

membuka bungkus permen, 

memakan permen). 

Wulan : (membuka bungkus 

permen, memakan permen, 

membuang sembarangan 

bungkus permen). 

Lintang : (mengerutkan dahi 

melihat Wulan membuang 

sampah sembarangan) “Hiii 

bocah..kok diguwa’ 

sakpenakke dhewe ta 

bungkuse lan?” 

Wulan:“Hemm???ooohh..pa

ling bungkus permen kok” 

(ekspresi datar). 

Lintang : “Waaahhh..nek 

kabeh wong mikire padha 

karo Wulan, bonggan!” 

Wulan  : (bingung)”Maksute 

piye sih Tang?ora mudeng 

aku”. 

Scene 02 (ext. di pinggir 

jalan – membuang botol air 

mineral sembarangan). 

Narator : “Mbuwang 

sampah sak senenge”. 

Scene 3 Adegan 

diubah 

menjadi 

adegan 

membuan

g sampah 

Scene 03 (ext. di depan 

ruang kelas-siang) 

Cast ( Lintang, Wulan, 

tokoh figuran). 

Lintang : “Ngene o lan, nek 

mben wong mikir “ 

Scene 03 (ext. di jalan – 

membuang sampah 

sembarangan dari dalam 

mobil). 

Narator : “Kalebu ngene 

iki”. 



91 
 

 
 

sembarang

an dari 

dalam 

mobil. 

ah…sampah cilik, paling 

bungkus wafer, paling 

bungkus permen, paling 

suwekan kertas sithik, trus 

umpamane ngono mau 

ngguwa’ bungkus permen, 

yudha ngguwa’ bungkus 

wafer, trus Yani ngguwa’ 

sowekan kertas, trus sapa 

maneh ngguwa’ sakpenake 

dewe, 

numpuk..numpuk..numpuk..

dadi gunung sampah!!! nek 

wes ngono kuwi nek jare 

sampeyan sapa sing arep 

tanggungjawab??”(selagi 

Lintang bercerita, terdapat 

adegan yang 

mengggambarkan tokoh 

figuran membuang sampah 

sembarangan). 

Scene 4 Adegan 

diganti 

dengan 

seorang 

siswa 

membuan

g sampah 

sembarang

an. 

Scene 04 (ext. di depan 

ruang kelas-jam istirahat-

siang) 

Cast ( Wulan, Lintang) 

Wulan :“Ha’ah o 

Lan..bener..bener..bener..”. 

Lintang :“Yo ha’ah a, lha 

pa’ piye saiki, arep 

ngguwa’sampah sak penake 

dewe apa ngguwa’ neng 

tempate?” (frame terbagi 

menjadi dua, frame kiri 

menggambarkan lingkungan 

bersih, frame kanan 

menggambarkan lingkungan 

kotor). 

Wulan : “Ya ngguwa’ neng 

tempat sampah wae ntang” . 

Lintang : “Nah kaya kuwi a, 

nek dudu dhewe sing njaga 

bumi, sapa meneh 

Scene 04 (ext. di depan 

ruang kelas- jam istirahat- 

siang hari). 

Cast ( Wulan, Lintang, 

tokoh figuran). 

Wulan dan Lintang  sedang 

asyik berbincang-bincang. 

Wulan membuang bungkus 

permen sembarangan. 

Wulan :(membuka bungkus 

permen, memakan permen, 

membuang sembarangan 

bungkus permen) 

Lintang : (mengerutkan 

dahi melihat Wulan 

membuang sampah 

sembarangan) “Hiii 

bocah..kok diguwa’ 

sakpenakke dhewe ta 

bungkuse lan?” 

Wulan:“Hemm???ooohh..pa
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lan????”(tersenyum 

bersama) 

ling bungkus permen kok” 

(ekspresi datar) 

Scene 5 Adegan 

ditambah 

dengan 

penyampai

an pesan 

dalam 

iklan. 

- Scene 05 (int. Capture 

beberapa orang membuang 

sampah sembarangan) 

Narator : “Sapa maneh sing 

arep njaga nek dudu awake 

dhewe?”. 

Narator : “Ayo dilereni, 

mbuwang sampah ya nang 

wadah sampah”. 

Scene 6 Adegan 

ditambah 

dengan 

upaya 

sadar 

tokoh 

dalam 

iklan 

membuan

g sampah 

pada 

tempatnya

. 

- Scene 06 (ext. di depan 

ruang kelas-jam istirahat-

siang) 

Cast ( Wulan, Lintang) 

Wulan mengambil sampah 

yang sebelumnya dibuang 

sembarangan kemudian 

dibuang ke tempat sampah. 

Lintang : “Naah kaya kuwi 

ra Lan nek dudu awake 

dhewe sing njaga bumi trus 

sapa maneh?”. 

Wulan : ”Ha’ah o Tang”. 
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 Berikut merupakan hasil perbaikan aspek tata tulis dan diksi naskah iklan 

layanan masyarakat berbahasa Jawa “Budaya Maca, Kudu Kuncara”. 

Tabel 4.12 Perbaikan Naskah Iklan Layanan Masyarakat Berbahasa Jawa 

“Budaya Maca, Kudu Kuncara” 

Sub 

Aspek 

Hal yang 

diperbaiki 

Sebelum diperbaiki Setelah diperbaiki 

Scene 

1 

Penambahan 

adegan 

gambaran 

kebanyakan 

orang tentang 

membaca. 

SCENE 01 (INT. di 

dalam kelas- siang) 

Wisnu  : (mondar-

mandir, bingung, garuk-

garuk kepala, mencari 

teman-teman satu 

kelas)”Lha iki kanca-

kanca do neng ngendi 

ya, kok sepi ngangkling 

kaya ngene kelase, iki 

kan wes jame mlebu 

pelajaran basa Jawa, bu 

Alimah ya durung 

rawuh…duuuuuhhhhh”. 

Wisnu  : (terus mencari 

teman-teman, mencari 

ke bawah meja, 

menengok kesana-sini, 

mondar-mandir). 

SCENE 01  

(INT. layar hitam) 

Narator : “Apa sih sing ana 

nang pikiranmu nalika krungu 

tembung maca?” (muncul 

tulisan “maca” ) 

(INT. beberapa gambar orang 

sedang membaca) 

Narator : (Gambar orang 

sedang membaca) “Kaya 

ngene?”  

Narator : (Gambar orang 

sedang membaca) “Ngene?” 

Narator : (Gambar orang 

sedang membaca) “Utawa 

ngene?” 

(INT. beberapa gambar papan 

peringatan di tempat umum) 

Narator : “Maca bisa diwiwiti 

saka bab cilik sing seringe 

mung disepelekke, ya kaya 

ngene iki”. 

(INT. dalam kelas- siang) 

Wisnu : (mondar-mandir, 

bingung, garuk-garuk kepala, 

mencari teman-teman satu 

kelas)”Lha iki kanca-kanca 

padha neng ngendi ya, kok sepi 

ngangkling kaya ngene kelase, 

iki kan wes jame mlebu 

pelajaran basa Jawa, bu 

Alimah ya durung 

rawuh…duuuuuhhhhhh” 

Wisnu : (terus mencari teman-
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teman, mencari ke bawah meja, 

menengok kesana-sini, 

mondar-mandir) 

Scene 

4 

Penambahan 

adegan orang 

menabrak 

kaca karena 

tidak 

membaca 

peringatan. 

- SCENE 04 (EXT. orang 

menabrak kaca karena tidak 

membaca peringatan) 

Narator : “Emoh ta nek nganti 

ngalami kedadeyan kaya 

kuwi..mugane..ayo kulina 

maca saka bab cilik 

sakupenganmu, merga maca 

akeh manfaate kanggo 

uripmu”. 

  

4.2.4.2 Aspek Tampilan Iklan Layanan Masyarakat Berbahasa Jawa setelah 

perbaikan 

 Berikut merupakan aspek tampilan iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa  

dengan judul “Pilih Resik, Luwih Becik” setelah perbaikan : 

1. Cover 

Pada tampilan cover, hal diperbaiki adalah bagian desain cover agar terlihat 

tidak terlalu formal dan sesuai dengan karakteristik siswa SMP. 

 
Gambar 4.18 Tampilan cover sebelum diperbaiki 

 

 
Gambar 4.19 Tampilan cover setelah diperbaiki 
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2. Awalan Video 

 Pada bagian ini perbaikan dilakukan pada bagian video background dengan 

menambahkan efek flourish animation, mengganti logo universitas, menghilangkan 

nama penyusun pada judul awal serta menghilangkan judul iklan. 

    

Gambar 4.20 Visualisasi Pembuka Video dan Judul Iklan sebelum perbaikan. 

   

Gambar 4.21 Visualisasi Pembuka Video dan Judul Iklan setelah 

perbaikan. 

3. Inti Video 

 Pada bagian ini perbaikan dilakukan pada penambahan video banjir bandang 

yang merupakan akibat dari membuang sampah sembarangan, video perilaku 

membuang sampah sembarangan, serta ajakan untuk tidak membuang sampah 

sembarangan dan upaya sadar yang dilakukan oleh tokoh dalam iklan membuang 

sampah pada tempatnya. 
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Gambar 4.22 Visualisasi bagian inti video sebelum perbaikan 



97 
 

 
 

      

      

    

4.23 Visualisasi bagian inti video setelah perbaikan 

4. Akhir Video (Closing) 

 Pada bagian ini perbaikan dilakukan dengan mengganti judul atas, dan 

menghilangkan daftar pemain. 

 

Gambar 4.24 Visualisasi akhir video sebelum perbaikan 
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Gambar 4.25 Visualisasi akhir video setelah perbaikan 

 Berikut merupakan aspek tampilan iklan layanan masyarakat berbahasa Jawa  

dengan judul “Budaya Maca, Kudu Kuncara” setelah perbaikan : 

1. Awal Video 

 Pada bagian ini perbaikan dilakukan dengan menambahkan video background 

dengan efek flourish animation, mengganti logo universitas, menghilangkan nama 

penyusun, menghilangkan judul iklan. 

    

Gambar 4.26 Tampilan awal video sebelum perbaikan 

    

4.27 Tampilan awal video setelah perbaikan 
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2. Inti Video 

 Pada bagian ini perbaikan dilakukan dengan menambahkan suara narator serta 

gambaran tentang membaca buku, mempersingkat adegan tokoh siswa dalam mencari 

teman-temannya, dan menambahkan adegan orang menabrak pintu kaca akibat tidak 

membaca peringatan.  

      

      

4.28 Visualisasi inti video sebelum perbaikan 
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Gambar 4.29 Visualisasi inti video setelah perbaikan 

3. Akhir Video 

 Pada bagian ini perbaikan dilakukan dengan mengganti judul atas, dan 

menghilangkan daftar pemain. 

 

Gambar 4.30 Visualisasi akhir video sebelum perbaikan 
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Gambar 4.31 Visualisasi akhir video setelah perbaikan 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian pengembangan media audio visual iklan 

berbahasa Jawa untuk kelas VIII SMP Negeri 1 Batang, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Hasil analisis kebutuhan  menunjukkan bahwa siswa dan guru membutuhkan 

media untuk pembelajaran iklan berbahasa Jawa dengan penggunaan bahasa 

yang kontekstual yaitu menggunakan bahasa Jawa dialek Batang yang mudah 

dipahami oleh siswa. 

2. Prototipe media audio visual iklan berbahasa Jawa yang diinginkan siswa dan 

guru berdasarkan hasil angket kebutuhan siswa dan guru secara garis besar 

yaitu jenis iklan yang diinginkan berupa iklan layanan masyarakat, bahasa 

yang digunakan berupa bahasa Jawa ragam ngoko dengan dialek Batang. 

Tema iklan yang diinginkan berupa tema yang sesuai kondisi riil di sekolah. 

Selain itu, pemeran yang diinginkan merupakan pemeran anak-anak dan 

diperankan sendiri oleh siswa SMP Negeri 1 Batang.  

3. Saran perbaikan dari uji validasi media  adalah lebih memperhatikan artikulasi 

dan intonasi. Ahli media juga menyarankan untuk lebih memperhatikan 

penokohan dalam tiap adegan. Perbaikan dalam media yaitu dilakukan 
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perbaikan tampilan video serta tampilan cover. Selain itu, saran perbaikan dari 

ahli materi yaitu agar lebih memperhatikan tata tulis dan diksi pada naskah 

iklan. Perbaikan dalam materi yaitu dilakukan perbaikan naskah iklan 

kaitannya dengan tata tulis. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, peneliti menyampaikan saran sebagai 

berikut. 

1. Media ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran iklan berbahasa Jawa 

bagi siswa kelas VIII SMP. 

2. Disarankan kepada peneliti lain agar melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai pengembangan media audio visual iklan berbahasa Jawa, karena 

penelitian mengenai iklan berbahasa Jawa masih jarang. 

3. Penting untuk diperhatikan dalam proses pembuatan produk iklan layanan 

masyarakat berbahasa Jawa adalah mengenai kualitas suara, cara pengambilan 

gambar, materi iklan, dan cara penyampaian iklan serta pemain harus lebih 

luwes dalam memerankan adegan. 

4.  Untuk mengetahui keefektifan media audio visual iklan layanan masyarakat 

berbahasa Jawa, maka peneliti merekomendasikasn media tersebut diujikan 

kepada siswa. 
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Lampiran 1. Lembar Observasi 

DATA OBSERVASI AWAL MEDIA MENYIMAK IKLAN BERBAHASA JAWA 

UNTUK SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 BATANG 

No. Aspek yang Diteliti Catatan 

1.  Penggunaan media  menyimak iklan  Sumber belajar atau media yang 

dipergunakan oleh guru bahasa Jawa 

SMP Negeri 1 Batang dalam 

pembelajaran iklan berbahasa Jawa 

adalah buku teks dan video iklan 

dengan dubbing bahasa Jawa. 

2. Kesesuaian media dengan 

pembelajaran menyimak iklan 

Materi yang terdapat pada media 

yang telah ada sudah sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku, namun 

kurang mendapat perhatian dari 

siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

3. Fasilitas sekolah yang mendukung 

penggunaan media pembelajaran 

SMP Negeri 1 Batang memiliki 

fasilitas yang cukup lengkap dalam 

mendukung penggunaan media 

pembelajaran. 
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Lampiran 2. Lembar Wawancara 

DATA HASIL WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA JAWA SMP NEGERI 1 

BATANG 

 

1. Media apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran menyimak iklan? 

Jawab : “Media yang digunakan dalam pembelajaran iklan berupa iklan yang terdapat 

pada majalah Panjebar Semangat dan video yang diperoleh dari internet berupa iklan 

komersial dengan dubbing bahasa Jawa” (Wawancara dengan Bu Alimah, Rabu 20 Mei 

2015). 

2. Apakah sudah sesuai media tersebut dengan materi menyimak iklan? 

Jawab : “Sebenarnya sudah sesuai namun siswa kurang antusias saat melihat iklan yang 

terdapat pada buku teks maupun iklan yang yang berupa video dubbing, video dubbing 

terkesan aneh bagi para siswa karena antara video dengan dubber tidak sinkron” 

(Wawancara dengan Bu Alimah, Rabu 20 Mei 2015). 

3. Kendala apa saja yang Bapak/Ibu hadapi dalam penggunaan media menyimak iklan? 

Jawab : “Selama ini tidak mengalami kesulitan dalam penggunaan media iklan, namun 

kendala yang dihadapi justru respon siswa selama proses pembelajaran berlangsung, 

siswa kurang antusias terhadap media yang telah ada (Wawancara dengan Bu Siti 

Alimah, 20 Mei 2015). 

4. Media iklan seperti apakah yang Bapak/Ibu butuhkan untuk pembelajaran? 

Jawab : “Iklan yang saya harapkan untuk dikembangkan sebagai media pembelajaran 

adalah berupa iklan non-komersial seperti iklan layanan masyarakat, iklan-iklan 

komersial semacam iklan promosi produk sudah bisa siswa saksikan sehari-hari melalui 

televisi” (Wawancara dengan Bu Siti Alimah, 20 Mei 2015). 

5. Pesan apa yang perlu dimasukkan ke dalam iklan agar sesuai dengan kurikulum? 

Jawab : “Pesan yang perlu dimasukkan ke dalam iklan menitikberatkan pada realita atau 

sesuatu yang dekat dengan siswa, contohnya seperti iklan kebersihan, semangat belajar, 

membudayakan membaca pada siswa (Wawancara dengan Bu Siti Alimah, 20 Mei 2015). 

6. Jika terdapat lebih dari satu iklan, apakah perlu dibedakan temanya pada setiap iklan? 

Jawab : “Jika jumlah iklan yang akan dikembangkan lebih dari satu maka perlu 

dibedakan setiap iklannya agar bervariasi (Wawancara dengan Bu Siti Alimah, 20 Mei 

2015). 

7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap pengembangan media audio visual menyimak 

iklan berbahasa Jawa? 

Jawab : “Iklan yang saya harapkan untuk dikembangkan sebagai media pembelajaran 

adalah berupa iklan non-komersial seperti iklan layanan masyarakat, iklan-iklan 

komersial semacam iklan promosi produk sudah bisa siswa saksikan sehari-hari melalui 

televisi” (Wawancara dengan Bu Siti Alimah, 20 Mei 2015). 
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8. Apakah fasilitas sekolah dapat mendukung penggunaan media audio visual menyimak 

iklan? 

Jawab : “Fasilitas sekolah pendukung penggunaan media pembelajaran berupa media 

audio visual di SMP Negeri 1 Batang sudah memadai, sehingga nantinya jika diterapkan 

di SMP Negeri 1 Batang tidak terkendala masalah fasilitas pendukung (Wawancara 

dengan Bu Siti Alimah, 20 Mei 2015). 

9. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap pengembangan media audio visual menyimak 

iklan berbahasa Jawa? 

Jawab : “Saya berharap media baru yang dikembangkan dapat membantu dalam proses 

pembelajaran iklan berbahasa Jawa  (Wawancara dengan Bu Siti Alimah, 20 Mei 2015). 

10. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu jika tokoh yang terdapat dalam iklan diperankan sendiri 

oleh siswa SMP N 1 Batang? 

Jawab : “Saya sangat mendukung jika siswa SMP Negeri 1 Batang diikutsertakan dalam 

media iklan yang akan dikembangkan, selain nanti menghasilkan sebuah media 

pembelajaran, juga dapat menambah kemampuan, kreatifitas serta pengalaman siswa” 

(Wawancara dengan Ibu Siti Alimah, Rabu 20 Mei 2015). 
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DATA HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 

BATANG 

 

1. Media apa yang digunakan Bapak/Ibu guru dalam pembelajaran menyimak iklan? 

Jawab : “Media yang digunakan Bu guru saat mengajarkan materi iklan berupa majalah 

Panjebar Semangat” (Wawancara dengan Aditya Mahendra siswa kelas VIII D, 20 Mei 

2015). 

2. Bahasa apa yang digunakan dalam media menyimak iklan? 

Jawab : “Bahasa yang digunakan dalam iklan berupa bahasa dengan dialek Solo, kami 

merasa itu terlalu halus, tidak sesuai dengan bahasa keseharian kami sebagai orang 

Batang” (Wawancara dengan Zulfa Nur Hanifah siswa kelas VIII B, 20 Mei 2015). 

3. Apa jenis iklan yang terdapat dalam media tersebut? 

Jawab : “Iklan berisi tentang promosi produk” (Wawancara dengan Dian Enggar L siswa 

kelas VIII E, 20 Mei 2015). 

4. Menurut kalian, menarik atau tidak media tersebut? 

Jawab : “Saya biasa saja Bu, tidak merasa tertarik” (Wawancara dengan M. Iqbal 

AlFaridzi siswa kelas VIII C, 20 Mei 2015). 

5. Media iklan seperti apa yang kalian butuhkan atau kalian inginkan? 

Jawab :” Media yang menarik, bahasanya mudah dimengerti, suaranya jelas” 

(Wawancara dengan Adinda Rahayu siswa kelas VIII A, 20 Mei 2015). 

6. Bagaimana tanggapan kalian terhadap pengembangan audio visual media menyimak 

iklan berbahasa Jawa dengan dialek Batang? 

Jawab : “Bagus Bu, dengan menggunakan dialek Batang dalam iklan, maka kami akan 

lebih paham terhadap materinya” (Wawancara dengan Tabita Galuh siswa kelas VIII F, 

20 Mei 2015). 

7. Bagaimana harapan kalian terhadap pengembangan media audio visual menyimak iklan 

berbahasa Jawa dengan dialek Batang? 

Jawab : ”Harapan saya media yang dihasilkan nanti dapat menambah media yang sudah 

ada” (Wawancara dengan Bayu Aji P siswa kelas VIII B, 20 Mei 2015). 

8. Bagaimana tanggapan kalian jika tokoh yang terdapat dalam iklan diperankan sendiri 

oleh siswa SMP N 1 Batang? 

Jawab : “Saya sangat setuju Bu dan saya bersedia membantu” (Wawancara dengan 

Muhammad Yusuf siswa kelas VIII A, 20 Mei 2015). 
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Lampiran 3. Angket Kebutuhan Siswa 

 



114 
 

 
 

 



115 
 

 
 

 



116 
 

 
 

 



117 
 

 
 

 



118 
 

 
 

 



119 
 

 
 

 



120 
 

 
 

 



121 
 

 
 

 Lampiran 4. Angket Kebutuhan Guru 
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 Lampiran 5. Hasil Uji Validasi Desain 
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Lampiran 6. Hasil Uji Ahli Materi 
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Lampiran 7.Surat Keputusan Bimbingan 
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Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Proposal Skripsi 
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Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian 

 

 

 


