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ABSTRAK 

Setianingrum, Dwi Ayu. 2017. Keefektifan Buku Ayo Maca Aksara Jawa dalam 
Pembelajaran Membaca Aksara Jawa untuk Kelas IV SDN 1 
Kemurang Kulon. Skripsi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I : Mujimin, S.Pd., M.Pd; Pembimbing II : Drs. 

Hardyanto, M.Pd. 

Kata kunci : Keefektifan, Buku Ayo Maca Aksara Jawa, Membaca, Aksara Jawa. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari Yuliana (2015) berjudul 

Pengembangan Buku Gladhen Aksara Jawa untuk Meningkatkan Keterampilan 
Membaca Aksara Jawa Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. Penelitiaan tersebut 

menghasilkan buku yaitu buku Ayo Maca Aksara Jawa. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah penggunaan buku Ayo Maca Aksara Jawa dapat 

meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa pada siswa kelas IV SDN 1 

Kemurang Kulon, dan untuk mengetahui apakah ada perubahan perilaku siswa 

kelas IV SDN 1 Kemurang Kulon dalam mengikuti pembelajaran membaca 

aksara Jawa setelah menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa.  

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan desain 

quasi experimental dengan bentuk penelitian noneuivalen kontrol group design. 

Variabel dalam penelitian ini adalah buku Ayo Maca Aksara Jawa sebagai 

variabel bebas (X) dan keterampilan membaca aksara Jawa sebagai variabel 

terikat (Y). Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Kemurang Kulon 

Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Subjek penelitian yaitu siswa kelas IVA 

sebagai kelas eksperimen dan IVB sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen dalam 

perlakuannya dengan menggunakan  buku Ayo Maca Aksara Jawa, sedangkan 

kelas kontrol tidak. menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa dalam 

pembelajaran membaca aksara Jawa. Teknik pengumpulan data penelitian ini 

meliputi, tes, observasi, dan wawancara. Instrumen penelitian ini menggunakan 

metode tes, pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Analisis data meliputi 

deskriptif data, uji normalitas, uji homogenitas, dan analisis akhir.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji perbedaan 

dua rata-rata data posttest diperoleh nilai thitung = 2,871 ≥ 1,987 jadi Ha diterima, 

maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok 

Eksperimen dan kelompok Kontrol setelah diberikan pembelajaran yang berbeda 

pada Siswa Kelas IV. Dengan demikian kelompok siswa yang mendapat 

perlakuan dengan menggunakan  buku Ayo Maca Aksara Jawa memiliki skor 

rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok siswa yang dalam 

pembelajaran tanpa menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa dalam 

pembelajaran membaca aksara Jawa. Hasil observasi menunjukkan  bahwa 

partisipasi siswa dalam pembelajaran meningkat, siswa lebih antusias dan aktif 

dalam mengikuti pembelajaran, serta siswa merasa senang belajar aksara Jawa 

menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa.  
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SARI 
Setianingrum, Dwi Ayu. 2017. Keefektifan Buku Ayo Maca Aksara Jawa dalam 

Pembelajaran Membaca Aksara Jawa untuk Kelas IV SDN 1 
Kemurang Kulon. Skripsi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I : Mujimin, S.Pd., M.Pd; Pembimbing II : Drs. 

Hardyanto, M.Pd. 

Tembung pangrunut : Keefektifan, Buku Ayo Maca Aksara Jawa, Maca, Aksara 

Jawa 

 Panaliten iki nerusake panalitene Yuliana (2015) sing irah-irahane 

Pengembangan Buku Gladhen Aksara Jawa untuk Meningkatkan Keterampilan 
Membaca Aksara Jawa Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. Panaliten kasebut 

ngasilake buku “Ayo Maca Aksara Jawa”. Ancase panaliten iki yaiku mangerteni 

apa buku kuwi mau bisa ngundhakake prigele maca aksara Jawa kelas IV SDN 1 

Kemurang Kulon, lan mangerteni owah-owahane patrap siswa kelas IV SDN 1 

Kemurang Kulon  ing piwulangan maca aksara Jawa sawise nggunakake buku 

“Ayo Maca Aksara Jawa”.  

Panaliten iki panaliten eksperimen. Dhesaine quasi experimental kanthi 

wujud panaliten nonequivalen kontrol group design. Variabele bebas (X) 

panaliten iki yaiku buku “Ayo Maca Aksara Jawa” lan prigele maca aksara Jawa 

minangka variabel terikate (Y). Panaliten iki ketindakake ing SD Negeri 1 

Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Subjeke panaliten iki 

yaiku siswa kelas IVA minangka kelas eksperimen lan kelas IV B minangka kelas 

kontrol. Kelas ekperimene migunakake buku “Ayo Maca Aksara Jawa”, dene 

kelas kontrole ora migunakake buku “Ayo Maca Aksara Jawa”. Teknike 

ngumpulake dhata kanthi tes, observasi, lan wawanrembug. Instrumene panaliten 

iki migunakake lembar tes, pedoman observasi, lan pedoman wawanrembug. 

Analisis datane kanthi deskriptif dhata, uji normalitas, uji homogenitas, lan uji 
hipotesis.  
 Asile panaliten iki nuduhake yen asil itungan uji perbedaan dua rata-rata 
dhata posttest yaiku nilai thitung = 2,871 ≥ 1,987 ateges Ha ditampa, utawa bisa 

dijupuk dudutan menawa asile pasinaon kelompok eksperimen lan kelompok 

kontrol ana bedane sawise diwenehi piwulangan kanthi cara sing beda kanggo 

siswa Kelas IV. Kanthi mengkono kelompok siswa sing oleh piwulangan nganggo 

buku “Ayo Maca Aksara Jawa” nduweni skor rata-rata luwih dhuwur tinimbang 

kelompok siswa sing piwulangane ora migunakake buku “Ayo Maca Aksara 

Jawa” ing piwulangan maca aksara Jawa. Asil observasi uga nuduhake anane 

owahing patrap saka para siswa, yaiku partisipasi siswa ing piwulangan sansaya 

mundhak, siswa luwih adreng lan sregep melu piwulangan, sarta siswa ngrasa 

seneng sinau aksara Jawa migunakake buku “Ayo Maca Aksara Jawa”.  



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

COVER .................................................................................................................... i 

PERSETUJUAN BIMBINGAN ............................................................................. ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ............................................................................ iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .......................................................................... v 

PRAKATA ............................................................................................................. vi 

ABSTRAK ........................................................................................................... viii 

SARI ....................................................................................................................... ix 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xiv 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1 

1.2 Batasan Masalah........................................................................................... 7 

1.3 Rumusan Masalah ........................................................................................ 7 

1.4 Tujuan Penelitian ......................................................................................... 7 

1.5 Manfaat Penelitian ....................................................................................... 8 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .................................. 10 

2.1 Kajian Pustaka ............................................................................................ 10 

2.2 Landasan Teori ........................................................................................... 11 

2.3 Kerangka Berfikir....................................................................................... 28 

2.4 Hipotesis ..................................................................................................... 29 

BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 30 

3.1 Desain Penelitian ........................................................................................ 30 

3.2 Subjek Penelitian ........................................................................................ 33 

3.3 Variabel Penelitian ..................................................................................... 33 

3.4 Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 34 

3.5 Instrumen Penelitian................................................................................... 36 

3.6 Analisis Data .............................................................................................. 39 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 45 

4.1  Hasil Penelitian .............................................................................................. 45 

4.1.1  Hasil Tes Keterampilan Membaca Aksara Jawa ......................................... 45 



 
 

xi 
 

4.1.2  Perilaku Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ................................ 61 

4.2  Pembahasan .................................................................................................... 65 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 73 

5.1  Simpulan ........................................................................................................ 73 

5.2  Saran ............................................................................................................... 74 

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................... 78 

 

  



 
 

xii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 Aksara Nglegena dan Cara Membacanya ............................................. 18 

Tabel 2.2 Penerapan Sandhangan Swara .............................................................. 18 

Tabel 2.3 Sandhangan Panyigeg Wanda .............................................................. 19 

Tabel 3.1  Pedoman Penilaian Membaca Aksara Jawa ......................................... 37 

Tabel 3.2. Hubungan Antara Skala Angka dan Skala Huruf ................................ 38 

3.2 Tabel Kisi-kisi pedoman observasi ................................................................. 38 

3.3 Tabel Kisi-kisi pedoman wawancara siswa .................................................... 39 

Tabel 4.1 Rangkuman Data Statistik Skor Pretest Keterampilan Membaca Aksara 

Jawa Kelompok Eksperimen dan kontrol........................................... 46 

Tabel 4.2 Kategori Kecenderungan Perolehan Skor Pretest Keterampilan 

Membaca Aksara Jawa ....................................................................... 47 

Tabel 4.3 Kategori Kecenderungan Perolehan Skor Pretest Keterampilan 

Membaca Aksara Jawa Kelas Kontrol ............................................... 49 

Tabel 4.4 Rangkuman hasil Posttest kelas eksperimen dan kontrol. .................... 50 

Tabel 4.5 Kategori Kecenderungan Perolehan Skor Posttest Keterampilan 

Membaca Aksara Jawa Kelompok Eksperimen ................................. 51 

Tabel 4.6 Kategori Kecenderungan Perolehan Skor Posttest Keterampilan 

Membaca Aksara Jawa Kelas Kontrol ............................................... 52 

Tabel 4.7 Data Pretest dan Posttest Keterampilan membaca aksara Jawa ........... 54 

Tabel 4.8 Rangkuman Hasil Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol... 55 

Tabel 4.9 Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol ............................................................................................... 56 

Tabel 4.10 Rangkuman Hasil Uji t Data Pretest ................................................... 57 

Tabel 4.11 Rangkuman Hasil Uji t Data Posttest ................................................. 59 

Tabel 4.12 Peningkatan hasil belajar .................................................................... 60 

Tabel 4.13 Hasil Observasi Kelas Eksperimen ..................................................... 62 

Tabel 4.14 Hasil Observasi Kelas Kontrol ............................................................ 64 

Tabel 5.1 Skor rata-rata hasil aspek penilaian keterampilan membaca aksara Jawa 

pada kelompok eksperimen ................................................................ 68 

 

  



 
 

xiii 
 

DAFTAR DIAGRAM 

Diagram 4.1 Kecenderungan Perolehan Skor Pretest Keterampilan Membaca 

Aksara Jawa Kelompok Eksperimen ............................................. 48 

Diagram 4.2 Kategori Kecenderungan Perolehan Skor Pretest Keterampilan 

Membaca Aksara Jawa Kelas Kontrol .......................................... 49 

4.3 Diagram Kecenderungan Perolehan Skor Posttest Keterampilan Membaca 

Aksara Jawa Kelompok Eksperimen ............................................. 52 

Diagram 4.4 Kategori Kecenderungan Perolehan Skor Posttest Keterampilan 

Membaca Aksara Jawa Kelas Kontrol .......................................... 53 

Diagram 4.5 Peningkatan hasil belajar.................................................................. 61 

 

  



 
 

xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1.  Lembar Soal Pretest dan Posttest ........................................................... 79 

2. Lembar Penilaian .................................................................................... 83 

3. Hasil Pretest Kelas Eksperimen .............................................................   85 

4. Hasil Pretest Kelas Kontrol ....................................................................   87 

5. Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen .............................................. 89 

6. Uji Normalitas Pretest Kelas Kontrol ..................................................... 90 

7. Uji Homogenitas Pretest .........................................................................  91 

8. Hasil Uji t Pretest ...................................................................................   92 

9. Hasil Posttest Kelas Eksperimen ............................................................   93 

10. Hasil Posttest Kelas Kontrol  .................................................................. 95 

11. Uji Normalitas Posttest Kelas Eksperimen .............................................  97 

12. Uji Normalitas Posttest Kelas Kontrol ................................................... 98 

13. Uji Homogenitas Posttest........................................................................ 99 

14. Hasil Uji t Posttest .................................................................................. 100 

15. Rekap Hasil Pretest dan Posttest  ........................................................... 101 

16. Lembar Observasi  .................................................................................. 103 

17. Hasil Observasi Kelas Eksperimen  ........................................................ 104 

18. Hasil Observasi Kelas Kontrol  .............................................................. 106 

19. Lembar Angket Wawancara ................................................................... 107 

20. Hasil Wawancara .................................................................................... 109 

21. Dokumentasi Penelitian  ......................................................................... 115 

22. Buku Ayo Maca Aksara Jawa    .............................................................. 117 

23. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ...................................... 131 



 
 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Aksara Jawa merupakan materi wajib dalam pembelajaran bahasa Jawa. 

Aksara Jawa dipelajari mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai pada 

jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Saat ini kurikulum Bahasa  Jawa yang 

diterapkan adalah kurikulum 2013. Di dalam kurikulum  2013, pada mata 

pelajaran bahasa Jawa terdapat kompetensi dasar yang mengajarkan membaca 

aksara Jawa. Membaca kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan 

merupakan salah satu Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam kurikulum 

bahasa Jawa di Sekolah Dasar (SD), pada jenjang SMP juga terdapat Kompetensi 

Dasar (KD) membaca kalimat dan paragraf berhuruf Jawa serta menulis kalimat 

dan paragraf berhuruf Jawa, dan  pada jenjang SMA terdapat Kompetensi Dasar 

(KD) membaca pemahaman wacana berhuruf Jawa dan menulis wacana sederhana 

menggunakan huruf Jawa. 

 Hal ini siswa SD/MI hingga SMA/SMK/MA diharapkan memiliki 

keterampilan membaca dan menulis aksara Jawa untuk berbagai keperluan. 

Keterampilan membaca dan menulis aksara Jawa merupakan salah satu bentuk 

upaya dalam melestarikan salah satu budaya Jawa. Upaya yang tepat dalam 

melestarikan budaya Jawa khususnya aksara Jawa adalah melalui pembelajaran 

bahasa Jawa di Sekolah. Aksara Jawa perlu dipelajari agar tidak punah walaupun 

tidak digunakan lagi dalam komunikasi tulis sehari-hari.  
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Kenyataan di lapangan, terkait dengan pembelajaran membaca aksara 

Jawa, pembelajaran yang dilakukan masih berkisar pemberian teori-teori menulis 

aksara Jawa, namun kurang dalam praktik membaca. Hal ini dapat mengakibatkan  

kurangnya aktivitas membaca siswa, sehingga keterampilan membaca aksara Jawa 

siswa tidak berkembang.  

Berdasarkan observasi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

pembelajaran membaca aksara Jawa di sekolah tersebut kurang maksimal. Faktor 

pertama adalah guru. Kemampuan guru dalam mengajarkan materi membaca 

aksara Jawa juga masih kurang maksimal. Guru tidak menjelaskan secara rinci 

mengenai aksara Jawa. Hal ini dapat menyulitkan siswa dalam memahami aksara 

Jawa.  

Faktor kedua adalah siswa. Faktor penyebab aksara Jawa tergolong materi 

yang sulit bagi kebanyakan siswa, karena kerumitan bentuk, jenis, serta jumlah 

dari aksara Jawa yang cukup banyak. Pada siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) 

sudah dikenalkan sandhangan, sehingga membuat siswa merasa sulit untuk 

menghafalnya. Hal itu yang menjadikan siswa beranggapan bahwa membaca 

aksara Jawa sulit, dan pada akhirnya siswa kurang menaruh minat terhadap 

pelajaran maupun materi membaca aksara Jawa itu sendiri.  

Faktor ketiga adalah metode. Penyebab terkait dalam pembelajaran aksara 

Jawa khususnya materi membaca aksara Jawa di kelas di antaranya, penggunaan 

metode pembelajaran yang kurang inovatif menjadi penyebab rendahnya 

keterampilan membaca aksara Jawa siswa. Pembelajaran bahasa Jawa di sekolah 

hanya menggunakan metode konvensional atau ceramah. Hal itu juga  
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menyebabkan suasana pembelajaran menjadi jenuh, akibatnya siswa menjadi pasif 

dan kurang berminat dalam pembelajaran membaca aksara Jawa. Akhirnya 

kemampuan membaca aksara Jawa juga tidak berkembang, keantusiasan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran membaca aksara Jawa juga rendah. Hal itu tampak 

ketika pembelajara berlangsung misalnya, siswa berbicara sendiri dengan teman 

sebangkunya, siswa lebih asik bermain dengan alat tulisnya dari pada 

memperhatikan penjelasan guru, siswa lebih fokus pada kegiatan lain selain 

memperhatikan pelajaran. 

Faktor keempat adalah bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan guru yaitu 

buku teks yang diedarkan depdiknas, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Pepak Basa 

Jawa. Tetapi tidak semua buku tersebut mendukung pembelajaran. Materi aksara 

Jawa di dalam buku teks biasanya tidak dijabarkan dengan rinci, hanya 

mengenalkan aksara Jawa dan sedikit latihan untuk siswa. Bagi jenjang Sekolah 

Dasar (SD) aksara Jawa seharusnya dikenalkan dan dijelaskan dengan rinci, 

sedangkan waktu belajar siswa di sekolah hanya beberapa jam saja, siswa dapat 

belajar aksara Jawa di luar sekolah. Namun, dalam kegiatan belajar di luar sekolah 

ini membutuhkan buku yang mudah dipahami oleh siswa. Buku dengan materi 

yang rinci dan mudah dipahami siswa ini bisa membantu guru dan siswa dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar.   

Faktor kelima adalah media. Penggunaan media pembelajaran yang 

mudah, menarik, dan menyenangkan. Penggunaan media pembelajaran yang 

inovatif dan kreatif, diharapkan mampu membuat siswa lebih fokus 

memperhatikan penjelasan guru ketika pembelajaran berlangsung. Namun, pada 
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kenyataannya guru tidak menggunakan media apapun dalam pembelajaran aksara 

Jawa, baik itu berupa media cetak maupun elektronik.  Hal ini menjadikan 

suasana yang membosankan dan siswa kurang menaruh minat dalam 

pembelajaran aksara Jawa. 

Berdasarkan faktor-faktor yang disebutkan, guru sangat berpengaruh 

penting dalam pembelajaran. Guru merupakan pemegang keberhasilan dalam 

pembelajaran. Guru yang pandai melakukan variasi ketika menyajikan materi 

Aksara Jawa. Variasi dalam menggunakan metode, model, strategi, media-media, 

dan memberikan latihan-latihan yang menarik perhatian siswa. Namun, sebagian 

besar guru Bahasa Jawa sangat kurang melakukan variasi ketika menyajikan 

materi Aksara Jawa. Mengingat pembelajaran membaca aksara Jawa nglegena 

merupakan materi yang harus dikuasai siswa, sehingga siswa memerlukan 

pemahaman yang maksimal. Penyampaian materi oleh guru hendaknya 

memudahkan siswa dalam memahami pelajaran, dan menguasai keterampilan 

membaca aksara Jawa nglegena. Siswa masih kesulitan membedakan antar huruf 

aksara Jawa nglegena satu dengan yang lain. Mengingat siswa dituntut dapat 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM).   

Untuk mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) harus adanya kerja 

sama antara siswa dan guru. Siswa masih kesulitan dalam mencapai ketentuan 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM), bagi siswa Sekolah Dasar (SD) materi 

aksara Jawa adalah materi baru, karena siswa Sekolah Dasar baru mengenal huruf 

abjad atau huruf latin saja. Aksara Jawa yang tidak digunakan dalam kegiatan 

baca-tulis sehari-hari, kurangnya media pembelajaran yang mampu menarik minat 
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siswa belajar aksara Jawa, dan kurangnya buku bacaan beraksara Jawa. Hal itu 

semakin menyulitkan siswa dalam membaca berhuruf Jawa, sehingga wajar jika 

materi ini dianggap sulit bagi siswa.  

Banyak penelitian yang menawarkan solusi dalam permasalahan 

pembelajaran membaca aksara Jawa, baik itu dengan model, metode, teknik, 

pendekatan, maupun media. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Yuliana untuk 

mengatasi permasalahan pembelajaran membaca aksara Jawa, yaitu dengan 

pembuatan media. Dalam penelitian tersebut menghasilkan produk berupa buku 

gladhen yang berjudul Ayo Maca Aksara Jawa. Buku tersebut menyajikan materi 

aksara Jawa secara rinci mulai dari pengenalan aksara Jawa, bagaimana membaca 

dan menulisnya, dan  terdapat latihan-latihan yang menarik. Buku tersebut dijilid 

dengan menarik, dan dipenuhi dengan gambar yang berwarna, sehingga siswa 

kelas IV SD dapat tertarik dan selalu membaca buku tersebut setiap saat. Tidak 

hanya itu, buku tersebut menggunakan dialek Tegal-Banyumasan yang 

memudahkan siswa dalam mengeja setiap aksara Jawa. Mengingat SDN 1 

Kemurang kulon menggunakan dialek Tegal-Banyumasan. Namun, dalam 

penelitian tersebut perlu adanya tindak lanjut untuk menguji keefektifan buku. Hal 

ini dkarenakan penelitian tersebut hanya sampai tahap uji ahli, belum sampai 

tahap uji keefektifan buku.  

Permasalahan tersebut juga dialami pada SDN 1 Kemurang Kulon yang 

terletak di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Hal ini terlihat pada nilai 

keterampilan membaca aksara Jawa siswa masih rendah. Salah satu kesulitan 

dalam pembelajaran membaca aksara Jawa yaitu buku yang menunjang materi 
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aksara Jawa belum tersedia, bahkan buku yang khusus untuk materi aksara Jawa 

sangat terbatas. Padahal buku memiliki peranan penting dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan. Buku merupakan salah satu sumber bahan ajar yang  terikat 

dengan dunia pendidikan. Penunjang pembelajaran yang utama adalah buku teks 

dan buku penunjang seperti buku bacaan ataupun buku latihan. Agar dapat 

tercapainya hasil belajar yang diharapkan salah satunya adalah dengan di 

penuhinya penggunaan buku penunjang. Disisi lain penggunaan buku penunjang 

merupakan salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan pendidikan.  

Perilaku siswa yang menghambat proses pembelajaran aksara Jawa yaitu 

siswa yang tidak antusias dalam belajar, tidak memperhatikan gurunya, dan 

memilih bercanda dengan teman sebangkunya. Untuk setingkat siswa sekolah 

dasar (SD) penggunaan buku penunjang belajar seperti media yang dapat dilihat 

langsung sangat menarik perhatian siswa bahkan sangat efektif untuk memancing 

perhatian siswa sehingga terfokus pada bahan dan materi pembelajaran yang 

disampaikan. Dengan adanya buku yang menarik dapat menimbulkan keaktifan 

membaca yang dapat menumbuhkan atau meningkatkan dalam membaca aksara 

Jawa. Dapat disimpulkan bahwa buku dapat mempengaruhi perkembangan minat, 

sikap sosial, emosi, dan penalarannya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai kefeektifan buku Ayo Maca Aksara Jawa dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa untuk siswa kelas IV SDN 1 Kemurang Kulon. 
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1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan membatasi permasalahan 

yang akan menjadi bahan peneliti yaitu keterampilan membaca aksara Jawa siswa 

kelas IV SDN 1 Kemurang Kulon masih rendah. Untuk meningkatkan 

keterampilan membaca aksara Jawa siswa kelas IV SDN 1 Kemurang Kulon akan 

diatasi dengan  buku Ayo Maca Aksara Jawa. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan di 

atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1) Apakah ada perbedaan prestasi belajar keterampilan membaca aksara Jawa 

antara pembelajaran membaca aksara Jawa yang menggunakan buku Ayo 

Maca Aksara Jawa dengan pembelajaran yang tidak menggunakan buku 

Ayo Maca Aksara Jawa pada siswa kelas IV SDN 1 Kemurang Kulon?  

2) Apakah buku Ayo Maca Aksara Jawa dapat mengubah perilaku siswa 

kelas IV SDN 1 Kemurang Kulon dalam mengikuti pembelajaran 

membaca aksara Jawa?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu : 

1) Untuk mendeskripsikan apakah ada perbedaan prestasi belajar keterampilan 

membaca aksara Jawa antara pembelajaran membaca aksara Jawa yang 

menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa dengan pembelajaran yang tidak 
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menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa pada siswa kelas IV SDN 1 

Kemurang Kulon. 

2) Untuk mendeskripsikan apakah ada perubahan perilaku siswa kelas IV SDN 1 

Kemurang Kulon dalam mengikuti pembelajaran membaca aksara Jawa 

setelah menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

1) Manfaat Teoritis 

a. Memberikan wawasan mengenai penggunaan buku Ayo Maca Aksara 

Jawa dalam pembelajaran bahasa Jawa khususnya materi aksara Jawa. 

b. Menambah khazanah kebudayaan, khususnya aksara Jawa. 

 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi 

berbagai pihak, antara lain untuk guru, dan siswa. 

a. Bagi guru 

(1) Memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran 

(2) Menambah penggunaan buku dalam proses belajar mengajar, 

khususnya materi aksara Jawa. 
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b. Bagi siswa 

(1) Memudahkan siswa dalam mengenal aksara Jawa. 

(2) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran, khususnya 

keterampilan membaca aksara Jawa. 



 
 

10 
 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Pustaka yang dijadikan kajian dalam Peneliti ini hanya satu, karena 

penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang dilakukan 

sebelumnya. Penelitian sebelumnya yaitu Yuliana (2015) yang melakukan 

penelitian dengan judul Pengembangan Buku Gladhen Aksara Jawa untuk 

Meningkatkan Keterampilan Membaca Aksara Jawa Siswa Kelas IV Sekolah 

Dasar. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Yuliana merupakan penelitian 

pengembangan, yang hasilnya adalah produk berupa buku gladhen aksara Jawa 

untuk meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa. Dalam penelitian 

Yuliana, menghasilkan produk berupa buku gladhen yang berjudul Ayo Maca 

Aksara Jawa.  

Menurut Sugiyono (2013:298) terdapat sepuluh langkah dalam peneletian 

R&D,  yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk (4) 

validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji 

coba pemakaian, (9) revisi produk, (10) produksi masal. Namun, dalam penelitian 

Yuliana hanya mengambil lima tahapan dalam melaksanakan penelitian, yaitu (1) 

potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, 

dan (5) revisi desain. Dalam hal ini, penelitian Yuliana berpotensi dapat 

diadakakan penelitian lebih lanjut. 
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Penelitian ini menindaklanjuti penelitian yang dilakukan oleh Yuliana 

dengan menguji coba produk. Untuk itu, penelitian ini melanjutkan dari penelitian 

Yuliana yaitu untuk menguji keefektifan buku Ayo Maca Aksara Jawa. Penelitian 

ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian pengembangan (Research and 

Development), sehingga menjadi penelitian eksperimen yaitu mengkaji 

keefektifan buku Ayo Maca Aksara Jawa dalam pembelajaran aksara Jawa. 

 

2.2 Landasan Teori 

Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian meliputi  (1) bahan 

ajar, (2) aksara Jawa, (3) pembelajaran membaca aksara Jawa di Sekolah Dasar, 

(4) keefektifan pembelajaran.   

 

2.2.1 Bahan Ajar 

Kegiatan belajar mengajar  tidak  terlepas dari bahan ajar. Melalui bahan 

ajar guru dan siswa melaksanakan  sebuah proses pembelajaran. Beberapa ahli 

menjelaskan pengertian bahan ajar di antaranya, menurut Prastowo (2012) bahan 

ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun 

secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan 

dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Sitepu (2012:19) juga 

menjelaskan pengertian bahan ajar, di mana bahan ajar terdiri atas segala media 

yang mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk belajar  

termasuk buku. Bahan atau materi pelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi 
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isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar  dan 

dalam rangka penyampaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam 

satuan pendidikan tertentu. Bahan ajar merupakan bagian terpenting dalam proses 

pembelajaran, bahkan dalam pengajaran yang berpusat pada materi pelajaran. 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan segala 

sesuatu yang bisa digunakan untuk acuan pembelajaran dan membantu proses 

kegiatan seperti penyampaian materi ajar, dimana bahan ajar ini diciptakan secara 

sengaja oleh para ahli yang disesuaikan dengan pembelajaran dengan tujuan untuk 

mempermudah proses belajar mengajar. 

Bahan ajar mempunyai banyak fungsi dan manfaat, fungsi dan manfaat 

tersebut dirasakan langsung oleh guru dan siswa, dengan adanya bahan ajar ini 

guru lebih terbantu dalam manyampaikan pelajaran sehingga meringankan tugas 

guru. Bagi siswa bahan ajar sangat membantu proses belajar. Menurut Prastowo 

(2012, 24:25) berdasarkan pihak-pihak yang menggunakan, bahan ajar dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi bagi pendidik dan fungsi bagi siswa. 

Fungsi bahan ajar bagi pendidik, yaitu menghemat waktu pendidik dalam 

mengajar, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang 

fasilitator, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, 

sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya 

dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang semestinya 

diajarkan kepada siswa, dan sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan 

hasil pembelajaran. 
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Adapun fungsi bahan ajar bagi siswa, yaitu siswa dapat belajar tanpa harus 

ada pendidik atau teman siswa yang lain, siswa dapat belajar kapan saja dan di 

mana saja ia kehendak, siswa dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing, 

siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri, membantu potensi 

siswa untuk menjadi pelajar/mahasiswa yang mandiri, dan sebagai pedoman bagi 

siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran 

dam merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau 

dikuasainya. 

Drew (dalam Mathews : 2014) berpendapat bahwa untuk bahan ajar efektif 

penggunaannya harus disertai dengan aktivitas mental yang meliputi dialog antara 

guu dan siswa. Haylock (dalam Mathews : 2014) lebih lanjut menunjukkan bahwa 

harus ada hubungan antara pembicaraan, item dan tindakan untuk menjebatani 

kesenjangan antara bahan ajar dan pelajaran. Dalam beberapa pelajaran, bahan 

ajar itu digunakan untuk tujuan membantu siswa dalam belajar baik di sekolah 

maupun di rumah.   

Bahan ajar selain mempunyai fungsi juga terdapat manfaat bagi pihak 

yang menggunakannya, seperti pendidik dan siswa, seperti yang dijelaskan oleh 

Prastowo (2012: 27-28) sebagai berikut. 

a. Kegunaan bagi pendidik 

Ada tiga kegunaan pembuatan bahan ajar bagi pendidik, di antaranya 

sebagai berikut. 
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1) Pendidik akan memiliki bahan ajar yang dapat membantu dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran 

2) Bahan ajar dapat diajukan sebagai karya yang dinilai untuk menambah angka 

kredit pendidik guna keperluan kenaikan pangkat 

3) Menambah penghasilan bagi pendidik jika hasil karyanya diterbitkan. 

 

b. Kegunaan bagi siswa 

Apabila bahan ajar tersedia secara bervariasi, inovatif, dan menarik, maka 

paling tidak ada tiga kegunaan bahan ajar bagi siswa, di antaranya sebagai 

berikut. 

1) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik 

2) Siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri 

dengan bimbingan pendidik 

3) Siswa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang 

harus dikuasainya. 

Cakupan bahan ajar sangat luas, oleh karena itu seorang guru harus bisa 

memilih bahan ajar yang sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi 

dasar. Bahan ajar  juga harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. 

Bahan ajar memiliki berbagai jenis dan bentuk. Banyak para ahli yang 

mengklasifikasikan macam-macam bahan ajar. Menurut Koesnandar (2008), jenis 

bahan ajar berdasarkan subjeknya terdiri dari dua jenis antara lain: (a) bahan ajar 

yang sengaja dirancang untuk belajar, seperti buku, handout, LKS dan modul; (b) 

bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar, 
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misalnya kliping, koran, film, iklan atau berita. Koesnandar juga menyatakan 

bahwa jika ditinjau dari fungsinya, maka bahan ajar yang dirancang terdiri atas 

tiga kelompok yaitu bahan presentasi, bahan referensi, dan bahan belajar mandiri. 

Berdasarkan teknologi yang digunakan,  Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Atas (2008: 11) mengelompokkan bahan ajar menjadi empat kategori, 

yaitu bahan ajar cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, lembar kegiatan 

siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, dan model/maket. Bahan ajar 

dengar (audio) antara lain kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio. 

Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, dan film. 

Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti CAI 

(Computer Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia pembelajaran 

interaktif dan bahan ajar berbasis web (web based learning material).  

Berdasarkan jenis-jenis bahan ajar di atas, maka bahan ajar dalam 

penelitian ini tergolong dalam jenis bahan ajar cetak, bahan ajar yang sengaja 

dirancang untuk pendidikan dalam bentuk buku.  

Syatriana, dkk (2013) menjelaskan dalam menyusun bahan ajar yang 

berbentuk buku, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Bahan pembelajaran harus dirancang berdasarkan kebutuhan siswa. 

b. Tidak ada cara standar dalam merancang bahan ajar. Oleh karena itu, guru 

harus kreatif dalam mengembangkan bahan ajar berdasarkan kurikulum dan 

kebutuhan siswa. 

c. Menulis tujuan pembelajaran harus dinyatakan sebelum menulis isi bahan 

ajar, karena ini akan memberikan petunjuk kepada penulis untuk menyajikan 
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tulisan yang lengkap, melibatkan kurikulum sekolah dalam merancang 

pembelajaran bahan akan membantu siswa untuk mendapatkan tujuan yang 

diharapkan dalam bahan ajar, mempertimbangkan dan menerapkan aspek 

paedagogis akan membantu belajar siswa. 

 

2.2.2 Aksara Jawa 

Aksara Jawa merupakan aksara atau huruf yang dimiliki oleh masyarakat 

Jawa. Masyarakat harus melestarikan aksara Jawa karena aksara Jawa merupakan 

warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Berbeda dengan huruf latin, huruf 

Jawa atau aksara Jawa bersifat silabis atau kesukukataan, tiap huruf mewakili satu 

suku kata. 

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

mempunyai urut-urutan dari aksara ha sampai dengan aksara nga yang berjumlah 

20 huruf.  Aksara Jawa yang berjumlah 20 disebut juga dengan aksara legena 

atau aksara yang berdiri sendiri tanpa sandhangan.  

Aksara Jawa atau Carakan merupakan huruf Jawa dasar berjumlah 20 

yang belum dilekati sandhangan (masih telanjang) yang disebut dengan aksara 

Nglegena atau Dhenta Wyanjana (Jatirahayu, 2005: 45). Setiap suku kata 

mempunyai pendamping berupa pasangan yang berjumlah 20, yang berfungsi 

untuk mengikuti suku kata mati atau tertutup dengan suku kata berikutnya, kecuali 

suku kata yang tertutup oleh wignyan, layar, dan cecak (Darusuprapto, dkk., 

1994: 5). Aksara Jawa juga memiliki huruf kapital yang disebut aksara Murda 

yang digunakan untuk menulis gelar, nama orang, nama geografi, dan nama 
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lembaga. Namun, begitu tidak semua aksara Jawa memiliki aksara Murda. Dalam 

aksara Jawa juga terdapat aksara swara (huruf vokal depan), lima aksara rekan 

dan pasangan-nya, beberapa sandhangan untuk mengatur vokal, beberapa huruf  

khusus, beberapa tanda baca, dan beberapa tanda tata tulis (Wibawa, dkk., 2004: 

17-21).  

Aksara Jawa diajarkan kepada siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD) 

hingga SMA atau sederajat. Pembelajaran aksara Jawa disesuaikan dengan 

masing-masing jenjang secara bertahap. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) 

khusunya kelas IV, materi aksara Jawa diajarkan melalui Kompetensi Dasar (KD) 

membaca aksara Jawa meliputi aksara nglegena dan aksara sandhangan. Aksara 

sandhangan yang diajarkan adalah sandhangan swara dan sandhangan panyigeg 

wanda. 

Penelitian ini pembahasan dibatasi pada materi aksara Jawa legena, 

sandhangan swara, panyigeg wanda, dan wyanjana. Hal ini karena materi 

tersebut untuk  siswa kelas IV baru mengenal aksara legena, sandhangan swara, 

panyigeg wanda, dan wyanjana.  

 

2.2.2.1 Aksara Nglegena 

Aksara nglegena merupakan aksara dasar yang berjumlah 20 huruf. Aksara 

nglegena ini merupakan aksara yang belum mendapat sandhangan ataupun 

pasangan.  
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Tabel 2.1 Aksara Nglegena dan Cara Membacanya 

� 

Ha 

� 

Na 

� 

Ca 

� 

Ra 

� 

ka 

� 

Da 

� 

Ta 

� 

Sa 

� 

Wa 

� 

la 

� 

Pa 

� 

Dha 

� 

Ja 

� 

Ya 

� 

nya 

� 

Ma 

� 

Ga 

� 

Ba 

� 

Tha 

� 

nga 

 

2.2.2.2 Aksara Sandhangan 

Aksara sandhangan merupakan aksara yang digunakan sebagai pengubah 

bunyi di dalam tulisan. Aksara sandhangan dibagi menjadi beberapa bentuk, di 

antaranya sandhangan swara dan sandhangan panyigeg wanda. 

1) Sandhangan swara  

Tabel 2.2 Penerapan Sandhangan Swara 

 

2) Sandhangan panyigeg wanda 

Wujud Nama Contoh Bunyi 

      �   Wulu �� Mi 

    ��    Suku �� Mu 

� Taling �� Mé 

�……�  Taling-tarung ��� Mo 

          � Pepet �� Me 
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Tabel 2.3 Sandhangan Panyigeg Wanda 

Wujud Nama Contoh  Bunyi 

� Wignyan �� Gah 

  �    Layar �� Gar 

  � Cecak �� Gang 

 

2.2.3 Pembelajaran Membaca Aksara Jawa di Sekolah Dasar 

Broughton (dalam Tarigan, 1985:10) mengatakan bahwa keterampilan 

membaca mencakup tiga komponen yaitu sebagai berikut. 

1) Pengenalan terhadap aksara serta tanda-tanda baca. Keterampilan ini dalam 

membaca aksara Jawa berkenaan dengan kemampuan mengenal aksara Jawa.  

2) Korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik  yang 

formal. Keterampilan ini berkenaan dengan kemampuan merangkai aksara-

aksara Jawa yang tertulis menjadi kata. Keterampilan ini dijelaskan dengan 

kemampuan menghubungkan gambar berpola (tulisan) dengan bahasa. 

3) Hubungan lebih lanjut dari 1 dan 2 dengan makna atau meaning. 

Keterampilan  ini merupakan kemampuan untuk menghubungkan kata-kata 

sebagai bunyi dengan makna yang dilambangkan oleh bunyi tersebut. 

Komponen pertama dari tiga keterampilan membaca menurut Broughton  

di atas merupakan kemampuan untuk mengenal gambar lengkungan-lengkungan, 

garis-garis, dan titik-titik dalam hubungan yang berpola atau bisa dikatakan 

kemampuan mengenal huruf-huruf tertulis. Komponen kedua merupakan 

kemampuan menghubungkan huruf-huruf tertulis yang dilihat dengan bahasa. 
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Kemampuan ini merupakan kemampuan mendeskripsikan bunyi dari huruf-huruf 

yang tertulis setelah melihat tulisan tersebut. Keterampilan ketiga mencakup 

keseluruhan keterampilan membaca, yaitu kemampuan mengenali huruf-huruf 

yang tertulis, mendeskripsikan bunyi-bunyi tersebut, dan mendeskripsikan makna 

yang dilambangkan oleh kata-kata tersebut. Seperti teori-teori membaca yang 

telah dipaparkan sebelumnya, berpijak dari teori Broughton ini keterampilan 

membaca aksara Jawa meliputi kemampuan mengenali aksara-aksara yang 

tertulis, mendeskripsikan bunyi dari aksara-aksara tersebut, dan mendeskripsikan 

makna dari rangkaian aksara yang tertulis tersebut. 

Keterampilan membaca aksara Jawa harus diajarkan dari usia dini, seperti 

jenjang SD, karena keterampilan membaca berbagai bacaan akan lebih berhasil 

jika diajarkan dari kecil. Seperti yang dijelaskan oleh Sperling (2003) bahwa 

keterampilan membaca anak-anak dapat memprediksi kesuksesan membaca 

nantinya atau di masa yang akan datang. Banyaknya penelitian yang mengkaji 

keterampilan membaca membuktikan bahwa keterampilan membaca sangat erat 

kaitannya dengan keberhasilan seseorang dalam dunia akademik maupun non 

akademik.  

Anmarkrud & Braten (dalam McGeown, dkk : 2014) menjelaskan bahwa 

dalam kegiatan membaca membutuhkan konsentrasi selain itu untuk 

meningkatkan keterampilan membaca seseorang harus mempunyai ketertarikan 

untuk membaca, motivasi dalam membaca bisa digunakan untuk memprediksi 

bagaimana seseorang dalam melakukan kegiatan membaca. Seseorang yang 

memiliki motivasi yang kuat akan berhasil dalam membaca daripada orang yang 
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tidak mempunyai motivasi dalam membaca. Motivasi membaca juga akan 

mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang. Contohnya dalam membaca 

aksara Jawa sangat diperlukan konsentrasi, mengingat membaca aksara Jawa tidak 

semudah membaca tulisan biasa. Selain konsentrasi, motivasi juga sangat 

diperlukan sebelum seseorang membaca aksara Jawa, dalam dunia pendidikan 

motivasi membaca aksara Jawa salah satunya agar mendapat nilai yang baik dan 

juga untuk memahami suatu bacaan. Jika motivasi tersebut kuat maka hasil yang 

didapat juga semakin bagus, mengingat membaca bukan kegiatan yang bisa 

berjalan tanpa didukung oleh komponen lain, melainkan membaca merupakan 

keterampilan yang kompleks.  

Dalam pembelajaran aksara Jawa di Sekolah Dasar, aksara Jawa baru 

dikenalkan pada kelas III. Kompetensi dasar membaca dan menulis aksara Jawa 

kelas III berdasarkan kurikulum bahasa Jawa 2013 yang digunakan saat ini adalah 

membaca aksara Jawa nglegena, sedangkan untuk kelas IV membaca aksara Jawa 

nglegena yang menggunakan sandhangan swara dan panyigeg wanda. yaitu 

membaca aksara Jawa nglegena. Untuk kelas V membaca kalimat sederhana 

beraksara Jawa nglegena yang menggunakan sandhangan swara,  panyigeg 

wanda dan pasangan. Dan untuk kelas VI membaca kalimat beraksara Jawa 

nglegena yang menggunakan sandhangan swara,  panyigeg wanda dan pasangan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

membaca aksara Jawa harus diajarkan sejak dini agar kemampuan membaca 

aksara Jawa dimasa yang akan datang akan lebih baik. Hal ini dikarenakan 

membaca aksara Jawa berbeda dengan membaca huruf latin, sehingga untuk 
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memahami aksara Jawa dibutuhkan latihan secara terus-menerus.  Untuk pemula 

seperti anak SD keterampilan membaca aksara Jawa harus diajarkan secara terus 

menerus dan berulang-ulang dengan tujuan agar siswa benar-benar paham dengan 

aksara Jawa.  

Menurut Prastiti (2007: 20), berdasarkan tujuan dan maksudnya, membaca 

dibagi menjadi beberapa jenis antara lain membaca intensif atau membaca teknik, 

membaca teknik, membaca cepat, membaca kritis, dan membaca indah. Kelima 

jenis membaca tersebut dijelaskan pada penjabaran berikut ini:  

1) Membaca Teknik 

Membaca teknik adalah salah satu jenis membaca yang menitik beratkan  

pada pelafalan kata-kata baku, melagukan kalimat dengan benar, pemenggalan 

kelompok kata dan kalimat dengan tepat, menyesuaikan nada irama, dan 

tekanan, kelancaran dan kewajaran membaca serta jauh dari ketersendatan, 

kesalahan ucap atau cacat baca lain. Membaca teknik dilaksanakan dengan 

bersuara. Oleh karena itu, membaca jenis ini memiliki manfaat ganda baik 

pembaca maupun orang lain. 
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2) Membaca Cepat 

Membaca jenis ini dilakukan jika pembaca ingin memperoleh gagasan 

pokok wacana dalam waktu relatifsingkat, tetapi juga mendapat hasil bacaan 

yang banyak. Dua faktor yang tidak dapat diabaikan pada jenis membaca ini 

adalah kecepatan dan ketepatan. Hal-hal yang dapat menghambat cara 

membaca cepat harus dihindari seperti regresi, vokalisasi, membaca kata demi 

kata, kalimat demi kalimat, dan lain-lain.  

3) Membaca Kritis 

Membaca kritis adalah salah satu jenis membaca yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan fakta-fakta dalam bacaan, kemudian menganalisisnya. 

Membaca jenis ini dilakukan secara bijak, mendalam, evaluatif, dan analisis 

sebagai kunci membaca jenis ini. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa 

membaca kritis tidak hanya sekedar fakta yang tersurat, tetapi juga tersirat 

menemukan alasan mengapa penulis menyatakan hal tersebut. Membaca kritis 

memerlukan berbagai keterampilan, meliputi mencari wacana, menganalisis 

dan menilai gagasan yang terdapat dalam bacaan. 

4) Membaca Indah 

Pada hakikatnya membaca indah merupakan usaha menghidupkan dan  

untuk mengkomunikasikan suatu bahan bacaan yang mempunyai nilai sastra 

dengan mengutamakan segi keindahan dalam penyampaianya. Membaca yang 

indah erat sekali hubungannya dengan keterampilan membaca karya sastra. 

Membaca jenis ini menitik beratkan pada pengungkapan segi keindahan yang 

terdapat pada suatu karya sastra. Alur suaranya hendaknya jatuh pada gagasan-
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gagasan, sebagaimana layaknya orang bicara. Gerak dan mimik sejalan dengan 

pokok gagasan yang terkandung dalam teks agar apa yang dibaca dapat 

dipahami oleh pendengar. 

Tarigan (2008:  12-13) membedakan kegiatan membaca  ada dua yaitu 

kegiatan membaca bersuara atau membaca nyaring (oral reading) dan membaca 

dalam hati (silent reading). Membaca bersuara atau membaca nyaring dipandang 

tepat untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam keterampilan mekanis seperti 

pengenalan bentuk huruf dan unsur linguistik. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan 

yang bersifat pemahaman maka yang paling tepat adalah membaca dalam hati. 

Kedua macam membaca menurut Tarigan di atas mempunyai fungsi masing-

masing. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas yang berfungsi sebagai alat bagi  

guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar 

untuk menangkap serta memahami informasi, fikiran, dan perasaan seorang 

pengarang. Membaca dalam hati hanya dipergunakan ingatan visual (visual 

memory) yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Dalam hal ini, pembaca 

tidak menggunakan alat ucap sehingga hanya mata dan otak yang bekerja.  

Dalam garis besarnya, membaca dalam hati dibagi atas membaca ekstensif 

dan intensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas. Objeknya meliputi 

sebanyak mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin (Tarigan 2008: 31). 

Membaca ekstensif meliputi membaca survey (survey reading), membaca sekilas  

(skimming reading), dan membaca dangkal (superficial reading). Membaca 

intensif adalah studi seksama, telaah secara teliti, dan penanganan terperinci yang  

dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek. Membaca intensif  
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terbagi menjadi membaca telaah isi (content study reading) dan membaca telaah  

bahasa. Membaca telaah isi dibagi menjadi membaca teliti, membaca teknik, 

membaca kritis, dan membaca ide, sedangkan membaca telaah bahasa meliputi 

kegiatan bahasa, membaca bahasa dan membaca sastra. Dapat disimpulkan bahwa 

membaca aksara Jawa juga termasuk dalam membaca intensif atau membaca 

teknik.  

  

2.2.4 Keefektifan Pembelajaran 

Keefektifan berasal dari kata dasar efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2007: 284) kata efektif mempunyai arti ada efek, pengaruh atau akibat, 

selain itu efektif juga dapat diartikan dapat membawa hasil, atau berhasil guna 

terhadap usaha ataupun tindakan, sedangkan arti kata keefektifan yaitu keadaan 

berpengaruh, hal berkesan; keberhasilan terhadap usaha dan tindakan. Keefektifan 

dengan kata dasar efektif menunjukkan pada rasio antara output terhadap input. 

Oleh karena itu, dalam menentukan keefektifan perlu membandingkan hasil nyata 

dengan hasil ideal yang ingin dicapai. Keefektifan dapat ditinjau dari dua segi, 

yaitu keefektifan proses dan keefektifan hasil. Keefektifan proses dilihat dari 

seberapa jauh perencanaan kegiatan dapat terlaksana, sedangkan keefektifan hasil 

dilihat dari seberapa jauh tujuan yang ingin dicapai dapat terealisasi dalam diri 

siswa.  

 Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa dengan 

melibatkan beberapa unsur perlu diupayakan agar dapat terlaksana dengan efektif. 

Menurut Sudjana (2000: 40), syarat kelas yang efektif adalah (1) keterlibatan 
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siswa sebagai hal yang sangat penting  dan mendasar. Untuk terjadinya 

keterlibatan siswa, maka mereka harus memahami dan memiliki tujuan belajar 

yang ingin dicapai melalui kegiatan belajar; (2) tanggung jawab siswa; dan (3) 

umpan balik dari siswa, umpan balik berguna bagi pendidik untuk 

mendeskripsikan tingkat perubahan yang dialami oleh siswa pada saat sebelum 

dan pada saat kegiatan belajar berlangsung. Seorang guru sebagai pelaksana yang 

terlibat langsung dalam pembelajaran di sekolah perlu memahami perihal 

pembelajaran efektif sehingga diharapkan dapat diterapkan dalam melaksanakan 

kegitatan pembelajaran. Dengan pembelajaran yang efektif dapat mengubah 

perilaku siswa sesui tujuan pendidikan.  

 Menurut Surakhmad (1994: 80), faktor yang mempengaruhi keefektifan 

belajar diantaranya adalah kemampuan guru dalam menggunakan media 

pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dipengaruhi oleh faktor tujuan, 

siswa, situasi, fasilitas dan pengajar itu sendiri. Media pembelajaran harus 

meningkatkan motivasi pembelajar selain itu juga harus merangsang pembelajaran 

mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan rangsangan baru, media 

yang baik juga akan mengaktifkan pembelajar dalam memberikan tanggapan, 

umpan balik dan juga mendorong siswa melakukan praktik-praktik yang benar 

selama proses belajar mengajar berlangsung. Semakin baik dan semakin tepat 

penggunaan suatu metode dan media, maka akan semakin efektif pula pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan, sehingga hasil belajar siswa lebih baik dan mantap. 

Pembelajaran yang efektif ditentukan oleh kemanfaatannya. Sebab, proses 

pembelajaran menunjukkan persentase keterlibatan siswa yang tinggi dalam 
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waktu yang tepat, sehingga pencapaian tujuan diperoleh dengan sikap siswa yang 

baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keefektifan dalam proses tujuan 

pembelajaran tepat sasarannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.  

 Sejalan dengan pendapat dari Neo & Neo (dalam khashan : 2016) 

menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang konstruktif membuat kegiatan yang 

pelajar adalah pusat dari proses pembelajaran, berlangsung, di mana siswa bekerja 

sama, saling mendukung, penggunaan alat dan sumber belajar yang berbeda untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, memecahkan masalah dan suasana yang efisien 

dan efektif dalam belajar. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keefektifan pembelajaran 

adalah tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Penelitian ini 

akan menguji keefektifan media yang berupa buku. Judul buku tersebut yaitu Ayo 

Maca Aksara Jawa. Keefektifan dari penggunaan buku Ayo Maca Aksara Jawa 

dalam pembelajaran membaca aksara Jawa untuk siswa kelas IV SDN 1 

Kemurang Kulon  dapat dilihat dari tingkat kemandirian belajar dan hasil belajar 

membaca aksara Jawa. Jika tingkat kemandirian belajar dan hasil belajar 

membaca aksara Jawa yang menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa lebih 

tinggi dari yang tidak menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa, maka buku 

tersebut dikatakan efektif dari segi hasil belajar membaca aksara Jawa. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Aksara Jawa merupakan warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan. 

Sebagai wujud pelestarian tersebut dalam dunia pendidikan, aksara Jawa termasuk 

dalam salah satu materi pembelajaran dalam bidang studi Bahasa Jawa yang 

merupakan materi wajib dan harus diajarkan mulai dari jenjang Sekolah Dasar 

(SD) sampai jenjang ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk wilayah 

Jawa tengah. 

Penelitian ini merupakan lanjutan penelitian research and development 

(R&D) yang dilakukan oleh Yuliana. Penelitian ini dilanjutkan untuk menguji 

coba produk yaitu buku Ayo Maca Aksara Jawa. Untuk itu, penelitian ini 

melanjutkan dari penelitian Yuliana yaitu untuk menguji keefektifan buku Ayo 

Maca Aksara Jawa. 

Penelitian ini menerapkan sebuah media yang berupa buku latihan dalam 

pembelajaran aksara Jawa. Penelitian ini akan menguji keefektifan buku Ayo 

Maca Aksara Jawa dalam pembelajaran membaca aksara Jawa pada siswa kelas 

IV Sekolah Dasar (SD). Buku Ayo Maca Aksara Jawa merupakan buku latihan 

yang berisi materi dan latihan-latihan yang menunjang keterampilan siswa dalam 

membaca aksara Jawa. Melalui buku latihan, siswa akan lebih mudah dalam 

berlatih keterampilan tertentu, contohnya keterampilan membaca aksara Jawa. 

Penelitian dilakukan terhadap dua kelas, yaitu kelas IVA dan IVB. Pada 

kelas IVA, menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa, sedangkan pada kelas 

IVB tanpa menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa dengan kata lain berjalan 

secara alami seperti biasanya atau bisa disebut konvensional. Dengan adanya 
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perlakuan ini, bertujuan untuk mendeskripsikan apakah ada perubahan perilaku 

siswa kelas IV SDN 1 Kemurang Kulon dalam mengikuti pembelajaran membaca 

aksara Jawa setelah menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa.. 

 

2.4 Hipotesis  

Penelitian yang akan dilaksanakan ini dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut. 

1) Ada perbedaan yang positif dan signifikan prestasi belajar keterampilan 

membaca aksara Jawa  siswa kelas IV SDN 1 Kemurang Kulon antara yang 

diajar menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa dengan yang diajar tanpa 

menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa/ konvensional. 

2) Tidak ada perbedaan yang positif dan signifikan prestasi belajar keterampilan 

membaca aksara Jawa  siswa kelas IV SDN 1 Kemurang Kulon antara yang 

diajar menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa dengan yang diajar tanpa 

menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa/ konvensional. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

kemampuan membaca aksara Jawa siswa kelas IV SDN 1 Kemurang Kulon 

menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa mengalami peningkatan. Pada kelas 

eksperimen rata-rata awal sebesar 55,11 dan rata-rata akhir setelah diberi 

pembelajaran menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa meningkat menjadi 

73,31. Namun, untuk kelas kontrol rata-rata awal adalah 55,77 dan rata-rata akhir 

setelah pembelajaran tidak menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa sebesar 

63,16.  

Setelah diuji dengan uji-t pada SPSS versi 13 dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan pada keterampilan membaca aksara Jawa pada 

kelas eksperimen yang menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa dengan kelas 

kontrol yang tidak menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa. Diperoleh 

keterangan persentase peningkatan hasil belajar untuk kelompok Eksperimen 

sebesar 33,0% dan persentase peningkatan hasil belajar untuk kelompok Kontrol 

sebesar 13,2%. Peningkatan hasil belajar ini menunjukan adanya perbaikan hasil 

belajar membaca aksara Jawa yang menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa 

maupun tidak. 

Dengan demikian kelompok siswa yang mendapatkan perlakuan dengan 

menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa  memiliki skor rata-rata yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelompok siswa yang tidak mendapatkan perlakuan 
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dengan menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa. Hal ini dapat diartikan 

bahwa pembelajaran membaca aksara Jawa menggunakan buku Ayo Maca Aksara 

Jawa  lebih efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa.  

Perubahan perilaku siswa kelas IV SDN 1 Kemurang Kulon Kecamatan 

Tanjung Kabupaten Brebes dari aspek kognitif dan afektif setelah dilaksanakan 

pembelajaran membaca aksara Jawa  menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa, 

terlihat adanya perubahan perilaku siswa secara kogniti, dan afektif. Dari aspek 

kognitif dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam berfikir. Dari aspek afektif 

terlihat dari sikap, minat dan emosi siswa mengalami perubahan setelah dilakukan 

pembelajaran membaca aksara Jawa menggunakan buku Ayo Maca Aksara Jawa.  

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

memberi saran bagi SDN 1 Kemurang Kulon adalah buku Ayo Maca Aksara Jawa 

bisa dijadikan salah satu media belajar yang efektif. Buku Ayo Maca Aksara Jawa 

bisa disosialisasikan kepada sekolah-sekolah lainnya di wilayah Karisidenan 

Banyumasan khususnya untuk bahasa ngapak, sehingga penelitian ini bisa 

bermanfaat untuk semua.  
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