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Pembelajaran adalah suatu interaksi antara penyampai pesan dengan 

penerima pesan. Dalam proses pembelajaran terdapat komponen-komponen 
pembelajaran seperti pendidik, peserta didik, bahan ajar, metode, materi dan 
media pembelajaran. Tercapai tidaknya tujuan belajar mengajar yang telah 
ditetapkan, akan berhubungan erat dengan penggunaan komponen-komponen 
pembelajaran. Selama ini dalam kenyataannya sebagian besar penyampaian materi 
mata pelajaran Bahasa Jawa khususnya mengapresiasi geguritan di dalam kelas 
lebih didominasi oleh kegiatan guru dengan metode ceramah dan pemberian tugas 
dari buku paket (LKS) saja atau identik bersifat konvensional, sedangkan kegiatan 
siswa sendiri lebih banyak diam menyimak dan mencatat hal-hal yang dianggap 
penting dan hanya mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dengan penyampaian 
materi seperti itu (ceramah) secara terus menerus, terkadang sering menimbulkan 
kejenuhan yang pada akhirnya akan mempengaruhi perhatian siswa dan sikap 
pasif dari diri siswa yang berakibat pada hasil belajar siswa. Salah satu usaha yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan mengapresiasi geguritan yaitu 
dengan mengembangkan CD audio pembelajaran mengapresiasi geguritan. 
Tujuan penelitian ini yaitu (1) Mengetahui langkah dalam mengembangkan CD 
audio pembelajaran mengapresiasi geguritan yang sesuai dengan kebutuhan guru 
dan siswa, (2) Mengetahui tanggapan guru dan siswa terhadap bahan ajar berupa 
CD audio pembelajaran mengapresiasi geguritan. Meskipun penelitian untuk 
pembelajaran geguritan dengan menggunakan media audio sudah pernah 
dilakukan dan terbukti berhasil dengan meningkatnya hasil penelitian yang 
dicapai siswa masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, salah satu yang 
penting adalah berbagai pertimbangan dalam menyusun CD audio untuk 
pembelajaran mengapresiasi geguritan, dengan demikian teori yang dibahas 
dalam penelitian ini meliputi tinjauan CD audio dan tinjauan geguritan.   

Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development (R&D), 
yang diarahkan pada pengembangan produk dalam bentuk media audio untuk 
siswa kelas VII SMP yang berupa CD audio dalam mempermudah kegiatan 
belajar geguritan. Langkah dalam mengembangkan media CD audio 
pembelajaran mengapresiasi geguritan dilakukan melalui 6 tahap yaitu (1) 
pengumpulan informasi (analisis kebutuhan siswa terhadap media pembelajaran 
yang berupa angket dan analisis kebutuhan guru berupa pedoman wawancara), (2) 
perencanaan (menentukan prosedur pengembangan media), (3) pengembangan 
produk (penyiapan naskah, produksi media, perlengkapan evaluasi, validasi ahli 
dan revisi produk), (4) Ujicoba lapangan, (5) Revisi terhadap produk (jika 



diperlukan) dan (6) produk akhir hasil pengembangan. Metode analisis data dalam 
penelitian pengembangan ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif 
kualitatif yaitu pemaparan data, dan verifikasi atau simpulan data serta 
menggunakan metode deskriptif prosentase yaitu metode yang digunakan untuk 
menghitung hasil data tes siswa setelah dan sebelum menggunakan media CD 
audio pembelajaran mengapresiasi geguritan.  

Hasil angket tanggapan dan penilaian guru baik dari SMPN I Pecangaan 
Jepara, SMPN I Kedung dan SMPN II Kedung terhadap prototipe media CD 
audio pembelajaran mengapresiasi geguritan, diperoleh kesimpulan yaitu (1) Pada 
perwajahan CD audio nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 91,6 dengan kategori 
sangat baik, pada desain isi CD audio diperoleh nilai rata-rata sebesar 89,8 juga 
dengan kategori sangat baik. Hasil tanggapan dari ketiga guru terhadap prototipe 
CD audio berupa saran perbaikan yaitu warna background cover sebaiknya lebih 
dicerahkan lagi, (2) Hasil tanggapan siswa berdasarkan jurnal siswa terhadap CD 
audio pembelajaran mengapresiasi geguritan, dapat ditarik kesimpulan yang pada 
intinya sebagian besar siswa merasa senang dan mudah memahami pembelajaran 
dengan menggunakan media CD audio, dapat dibuktikan bahwa setelah 
menggunakan media CD audio, hasil pembelajaran siswa mengalami peningkatan 
sebesar 10,6 (17,25%). Pada pembelajaran tanpa media diperoleh nilai rata-rata 
sebesar 61,45 dengan kategori cukup, dan setelah belajar dengan menggunakan 
media CD audio siswa mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 
72,05 dengan kategori baik. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui 
bahwa dengan mengembangkan media CD audio pembelajaran mengapresiasi 
geguritan yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa dapat memudahkan dan 
menarik minat siswa untuk belajar geguritan. 
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Pasinaon yaiku interaksi antarane paweneh weling nganti panrima weling. 

Ing proses pasinaon ana komponen-komponen pasinaon kayata pendidik, peserta 
didik, bahan ajar, metodhe, materi, lan media pasinaon. Kelakon orane tujuan 
pasinaon, kahubung karo kagunaan komponen-komponen pasinaonan. Sasuwene 
iki, guru Bahasa Jawa yen ngulang geguritan isih nganggo metodhe ceramah lan 
murid mung nyemak lan nyateti materi sing penting banjur guru menehi tugas 
saka LKS lan digarap murid, yen pasinaon mung nganggo ceramah saben dina, 
bisa nggawe murid bosen lan ora nduwe kawigatosan sinau geguritan, mula bisa 
ngakibatke biji murid medhun. Salah sijine tumindak kang bisa ningkatke 
pasinanaon geguritan murid yaiku ngembangake CD audio pasinaon geguritan, 
sing nduweni tujuan yaiku (1) ngerteni cara ngembangake CD audio pasinaon 
apresiasi geguritan kang cocog karo kabutuhan guru lan murid, (2) ngerteni 
tanggapan guru lan murid ngenani bahan ajar arupa CD audio pasinaon apresiasi 
geguritan. Senadyan wis tau ana panaliten pasinaon geguritan nganggo media 
audio sing bisa ningkatke asil sinau murid, ananging sing uga penting yaiku 
carane ngrakit utawa nyusun CD audio geguritan. Teori sing dirembug ing 
panaliten iki yaiku perkara CD audio lan geguritan.  

Panaliten iki nggunakake research and development (R&D) yaiku 
panaliten ngembangake media CD audio pasinaon geguritan SMP kelas VII. 
Carane ngembangake media CD audio pasinaon geguritan yaiku (1) ngumpulake 
informasi (nganalisis kabutuhan siswa arupa angket lan nganalisis kabutuhan guru 
arupa pedoman wawancara), (2) Rancangan (mesthekake cara ngrakit media), (3) 
ngembangake produk (nyiapke naskah, produksi media, nglengkapi evaluasi, 
validasi ahli lan revisi produk), (4) Ujicoba lapangan, (5) Revisi produk (yen 
dibutuhake) lan (6) produk akhir hasil pengembangan. Metodhe analisis data 
panaliten iki nggunakake (1) metodhe analisis deskriptif kualitatif yaiku metodhe 
maparake lan nyimpulake data, uga nganggo metodhe deskriptif prosentase yaiku 
metodhe sing kanggo ngitung asil data tes murid. 

Asil tanggapan utawa biji saka angket guru ngenani media CD audio 
pasinaon geguritan, disimpulke yaiku rupane CD audio oleh rata-rata biji 91,6 
(kategori apik banget), desain isi CD audio oleh rata-rata biji 89,8 (kategori apik 
banget), lan oleh tanggapan arupa saran yaiku warna background cover CD luwih 
apike dicerahke maneh. Asil jurnal tanggapan murid ngenani CD audio geguritan 
bisa disimpulke yaiku akeh murid sing seneng lan ora bosen sinau geguritan 
nganggo media CD audio, buktine asil tes geguritan murid ningkat tekan 10,6 
(17,25%), sing mula rata-rata bijine 61,45 (kategori cukup) sakwuse sinau 



geguritan nganggo media CD audio rata-rata bijine ningkat dadi 72,05 (kategori 
apik). Adhedasar panaliten iki disimpulke yaiku media CD audio pasinaon 
apresiasi geguritan sing cocog karo kabutuhan guru lan murid bisa narik 
kawigatosan murid sinau geguritan.  
 


