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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MEDIA BUKU POP-UP BERBAHASA JAWA
SEBAGAI PENUNJANG PEMBELAJARAN BAHASA JAWA
SEKOLAH DASAR

Caecilia Citra Aditama Kurniasari
Universitas Sanata Dharma
2020

Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan media pembelajaran bahasa
Jawa bagi guru dan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengembangkan
media buku pop-up berbahasa Jawa sebagai penunjang pembelajaran bahasa Jawa
sekolah dasar, dan (2) mendeskripsikan kualitas buku pop-up berbahasa Jawa
sebagai penunjang pembelajaran bahasa Jawa sekolah dasar. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian dan pengembangan (R&D). Model yang digunakan
dalam penelitian ini adalah model pengembangan menurut Borg dan Gall dalam
Sukmadinata (2008).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan media buku
pop-up berbahasa Jawa menggunakan enam langkah penelitian yaitu (1)
penyusunan konsep teori, (2) pengumpulan data, (3) pembuatan prototipe, (4) uji
ahli, (5) revisi produk, dan (6) pengembangan prototipe. Hasil validasi produk
dari ahli bahasa memperoleh skor 3,6 dengan kategori “sangat baik”, dari ahli
media memperoleh skor 3,7 dengan kategori “sangat baik”, dan dari guru bahasa
Jawa memperoleh skor 3,9 dengan kategori “sangat baik”. Hasil keseluruhan
validasi kedua ahli dan guru bahasa Jawa memperoleh skor 3,73 dengan kategori
“sangat baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media buku pop-up
berbahasa Jawa memiliki kualitas sangat baik serta layak digunakan guru dan
siswa sebagai penunjang pembelajaran bahasa Jawa SD.
Kata Kunci: Research and Development, media pembelajaran, buku pop-up,
pembelajaran bahasa Jawa.
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ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF JAVANESE POP-UP BOOK MEDIA
AS SUPPORTING LEARNING OF JAVANESE LEARNING
IN ELEMENTARY SCHOOL

Caecilia Citra Aditama Kurniasari
Sanata Dharma University
2020

The research background is the needs of Javanese learning media for
teachers and students. The aim of this study is (1) developing Javanese pop-up
book media for elementary school, and (2) describing the quality of Javanese popup book media as supporting learning for Javanese learning in elementary school.
The type of research used is development and development (R&D). The model
used is development model according to Borg and Gall in Sukmadinata (2008).
The research result showing the development of Javanese pop-up book
media using six steps research: (1) drafting the theory, (2) data collection, (3)
prototype making, (4) expert test, (5) product revision, and (6) prototype
development. Validation result obtained 3,6 points from linguist with predicate
“very good”, and 3,7 points from media expert with predicate “very good”, and
3,9 points from Javanese teacher with predicate “very good”. Therefor, it could
be concluded that Javanese pop-up book media has very good quality and proper
to be used by teachers and students as supporting learning for Javanese learning
in elementary school.
Keywords: Research and Development, learning media, pop-up book, Javanese
learning.
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BAB I
PENDAHULUAN
Uraian dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk, dan definisi operasional.
A. Latar Belakang Masalah
Kegiatan belajar-mengajar di kelas membutuhkan perangkat pembelajaran
yang beraneka ragam. Kegiatan belajar mengajar tidak hanya kegiatan
bertatap muka, melainkan sebuah kegiatan yang terpadu dari persiapan,
pelaksanaan, hingga evaluasi. Untuk melengkapi ketiga proses itu, guru
hendaknya menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus,
materi beserta media pembelajaran, daftar pertanyaan, program semester,
program tahunan, hingga persiapan remedial bagi siswa yang tidak bisa
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Perangkat pembelajaran
tersebut merupakan sesuatu yang sifatnya saling melengkapi yang didasarkan
pada kurikulum tertentu.
Perangkat pembelajaran menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga
ketentuan semacam ini menjadi salah satu bahasan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia (Mendiknas RI). Salah satu contohnya
sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mentri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia (Permendiknas) Nomor 2 Tahun 2008 yang menerangkan
mengenai buku sebagai salah satu perangkat pembelajaran. Dalam
Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 ini diterangkan segala ketentuan tentang
buku dari penulisan buku khususnya buku pembelajaran, jenis buku, hingga
pengawasan buku dalam peredarannya.
Berdasarkan kutipan Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 Bab 2 pasal 3
butir pertama yang berbunyi:
Departemen, Departemen yang menangani urusan agama, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat mengupayakan tersedianya buku yang
bermutu dan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta
mencukupi kebutuhan pendidik dan peserta didik.
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Berdasarkan Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 Bab 3 pasal 4 butir pertama
yang berbunyi:
Buku teks pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai
kelayakan-pakainya terlebih dahulu oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan sebelum digunakan oleh pendidik dan/atau peserta didik
sebagai sumber belajar di satuan pendidikan.
Dengan demikian memberikan isyarat bahwa pengadaan buku (dalam hal
ini buku pelajaran) bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai
dengan pengawasan tingkat kelayakan buku dari pemerintah. Oleh karena itu,
sudah seharusnya buku yang beredar di masyarakat mampu memenuhi
kebutuhan pelajar baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Dikemukakan dalam seminar “Faculty Development Seminar” yang
diadakan oleh Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan Kebudayaan dalam
Sadiman (2011: v-vi) menyatakan bahwa adanya kelangkaan bahan-bahan
pustaka pendidikan yang diperlukan untuk memungkinkan penyelenggaraan
dan pengembangan pendidikan. Realita lain disampaikan Prastowo (2012: 6)
yang memaparkan sebuah realita di dunia pendidikan yang berkaitan dengan
kondisi guru. Menurut beliau, guru seringkali menggunakan bahan ajar buatan
pabrik yang diperjualbelikan secara bebas. Kenyataannya bahan ajar yang
mereka gunakan tidak sesuai dengan konteks dan kondisi sosial budaya
peserta didik.
Dua fakta di atas menunjukkan bahwa peredaran buku pelajaran saat ini
mengalami kendala baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi
kuantitas yaitu jumlah buku yang beredar kurang mencukupi untuk semua
mata pembelajaran yang ada dan jumlah peserta didik, kendala lainnya yaitu
dari segi kualitas buku yang kurang sesuai dengan kurikulum dan kondisi
sosial masyarakat pengguna buku tersebut. Deden dalam Musclich (2010)
berpendapat bahwa buku teks sangat penting bagi pembelajaran tetapi jangan
sampai guru menjadikan buku teks sebagai patokan. Deden juga berpendapat
bahwa saat ini buku teks pelajaran lebih menekankan pada kemampuan
kecerdasan intelektual siswa dan kurang membahas mengenai kecerdasan
2
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emosional atau kecerdasan sosial. Buku teks pelajaran yang seperti itu
cenderung membosankan. Oleh karena itu, perlu pengadaan buku yang
berkualitas termasuk buku-buku sumber/buku referensi/buku pengayaan yang
bisa digunakan oleh guru untuk melakukan inovasi pembelajaran.
Berdasarkan survei peneliti di beberapa penerbit buku pelajaran melalui
akses online dan beberapa toko buku di Kabupaten Klaten, peneliti mengambil
salah satu contoh penerbit buku dan distributor buku online yaitu PT. Intan
Pariwara. Dipaparkan dalam laman web penjualan buku online khusus menu
kategori buku non teks jenis buku referensi, terdapat 32 buku referensi untuk
TK/RA & PAUD, 22 buku referensi untuk tinggat SD, 18 buku referensi
untuk SMP, 9 buku referensi SMA, 9 buku referensi SMK, dan 11 buku
referensi umum. Dari perolehan data tersebut, menunjukkan bahwa
ketersediaan referensi untuk buku bahasa Jawa saat ini masih belum begitu
banyak. Disisi lain, buku referensi bahasa Jawa untuk penunjang pembelajaran
bahasa Jawa mulai dibutuhkan. Mengambil salah satu contoh kasus yaitu hasil
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 tentang Kurikulum
Mata Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) untuk jenjang Pendidikan
SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Tengah,
tepatnya pada kelas 1 SD Semester 2 Kompetensi Dasar (KD) Berbicara, ada
satu tantangan bagi guru untuk membimbing siswa agar bisa menyebutkan
dengan bahasa Jawa hal apa saja yang ada di lingkungan sekitar mereka. Pada
KD ini dibutuhkan alat bantu berupa media atau bahan ajar yang sesuai.
Selaras dengan pendapat Suyatno (2004:60) mengenai teknik pembelajaran
kosakata. Dia berpendapat bahwa salah satu teknik pembelajaran kosakata
adalah dengan menggunakan teknik kata dari gambar. Oleh karena itu, perlu
dikembangkan sebuah media yang mengkolaborasikan antara jajaran kata-kata
dengan gambar.
Peneliti melakukan wawancara di SD Negeri 2 Palar, Trucuk, Klaten.
Hasil wawancara dengan guru bahasa Jawa di SD tersebut, beliau mengatakan
ketika pembelajaran bahasa Jawa sedang berlangsung sebagian atau beberapa
siswa terlihat kurang berminat, pasif, kurang tertarik, dan sebagian siswa
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lainnya hanya berminat pada materi tertentu saja. Pembelajaran di kelas terasa
monoton karena hanya menggunakan buku yang disediakan dari sekolahan
saja, seperti Buku Warsita Basa, Buku Kawruh Basa Jawa, dan LKS. Dalam
mengatasi hambatan-hambatan pada pembelajaran bahasa Jawa, diperlukan
penggunaan media pembelajaran yang baru. Media pembelajaran merupakan
alat dan bahan yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada
siswa, harapannya siswa dapat menumbuhkan minat dan motivasi untuk
belajar sehingga proses pembelajaran yang dilakukan dapat menjadi lebih
efektif dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Salah satunya media yang
dapat mendukung pembelajaran bahasa Jawa yaitu buku pop-up. Buku pop-up
adalah media buku yang menghasilkan bentuk 3 dimensi. Walaupun buku
pop-up merupakan buku konvensional akan tetapi buku pop-up memiliki
keistimewaan tersendiri sebagai media pembelajaran. Keistimewaan buku
pop-up yaitu dapat merangsang imajinasi siswa melalui gambar yang
berbentuk 3 dimensi sehingga siswa menjadi lebih tertarik untuk belajar
bahasa Jawa, selain itu dapat menumbuhkan minat siswa melalui gambar
sebagai informasi dalam setiap halaman ketika akan dibuka.
Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih menekankan pada
pengembangan produk yang layak dengan judul “Pengembangan Media Buku
Pop-Up Berbahasa Jawa sebagai Penunjang Pembelajaran Bahasa Jawa
Sekolah Dasar”. Melalui media buku pop-up, diharapkan pembelajaran bahasa
Jawa dapat diminati oleh siswa serta dapat merangsang imajinasi siswa dalam
belajar bahasa Jawa.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini
adalah:
1. Bagaimanakah prosedur pengembangan media buku pop-up berbahasa Jawa
sebagai penunjang pembelajaran bahasa Jawa sekolah dasar?
2. Bagaimana kualitas buku pop-up berbahasa Jawa sebagai penunjang
pembelajaran bahasa Jawa sekolah dasar?
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C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mengembangkan media buku pop-up berbahasa Jawa sebagai penunjang
pembelajaran bahasa Jawa sekolah dasar.
2. Mendeskripsikan kualitas buku pop-up berbahasa Jawa sebagai penunjang
pembelajaran bahasa Jawa sekolah dasar.
D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
wawasan yang berhubungan dengan pengembangan media buku pop-up
berbahasa Jawa. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara
praktis.
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian pengembangan
buku teks dan buku penunjang pada mata pembelajaran bahasa Jawa
khususnya yang digunakan untuk siswa sekolah dasar.
b. Penelitian ini bisa dijadikan referensi mengenai khasanah kebudayaan Jawa
Tengah.
2. Manfaat Praktis
Manfaat secara praktis hasil penelitian ini adalah menghasilkan sebuah
produk yang berupa buku pop-up berbahasa Jawa. Oleh karena itu, hasil
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.
a. Bagi Peneliti
Dari adanya pengembangan media buku pop-up berbahasa Jawa, peneliti
dapat menambah pengetahuannya dan kepeduliannya terhadap masa depan
siswa yang nantinya dapat mengembangkan media untuk siswa belajar dan
peneliti memperoleh pengalaman langsung tentang cara membuat buku popup berbahasa Jawa.
b. Bagi Peneliti Lain
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejauh ini baru sampai tahap
pembuatan produk. Oleh karena itu, memungkinkan kepada pihak lain seperti
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mahasiswa/peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tindak lanjut dengan
kajian yang berbeda bisa menggunakan produk ini sebagai bahan penelitian.
Penelitian yang bisa dilakukan misalnya meneliti keefektifan penggunaan
buku ini jika diterapkan kepada siswa, atau dengan kajian yang lainnya.
c. Bagi Guru
Dengan dihasilkannya sebuah produk pengembangan buku referensi
berupa buku pop-up berbahasa Jawa, guru bisa memanfaatkannya sebagai
salah satu perangkat tambahan di kelas, serta buku referensi.
d. Bagi Siswa
Selain guru, siswa juga bisa memanfaatkan buku ini sebagai bahan bacaan
di rumah agar wawasan mengenai kebahasaan dan kebudayaan semakin
meningkat.
E. Spesifikasi Produk
Produk yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah media yang
berupa buku pop-up berbahasa Jawa. Media buku pop-up berbahasa Jawa ini
dikembangkan berdasarkan pembelajaran bahasa Jawa tingkat sekolah dasar.
1. Media pembelajaran berupa buku pop-up berbahasa Jawa.
2. Buku pop-up ditujukan untuk siswa SD.
3. Buku pop-up disajikan dengan gambar bentuk 3D.
4. Buku pop-up dapat digunakan di ruang kelas maupun di luar kelas.
5. Buku pop-up disertai pitakonan mengenai materi pembahasan.
6. Media buku pop-up berbahasa Jawa terdiri dari cover, Atur Sapala, Bebuko,
Daftar Isi, Bab 1. Jenenge kewan lan anak kewan, Bab 2. Jenenge warna, Bab
3. Jenenge angka, pitakonan dan kanthong mulya, kapustakaan, Biodata
panyerat.
7. Bentuk fisik produk:
a. Ukuran

: 21 cm x 25 cm

b. Bahan Cover

: Hardcover laminasi doff

c. Bahan Pop-up

: Ivory 260gr

d. Jumlah Halaman : 20
e. Rotasi Buku

: 180°
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F. Definisi Operasional
1. Media pembelajaran merupakan alat dan bahan yang digunakan guru untuk
menyampaikan materi kepada siswa, harapannya siswa dapat menumbuhkan
minat dan motivasi untuk belajar sehingga proses pembelajaran yang
dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan tujuan dari pembelajaran dapat
tercapai.
2. Buku pop-up merupakan buku yang menghasilkan bentuk 3 dimensi.
3. Pembelajaran bahasa Jawa merupakan mata pelajaran yang bersifat muatan
lokal yang mana dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak hanya
mengajarkan yang berkenaan dengan bahasa dan sastra namun juga terjadinya
transfer nilai-nilai budaya Jawa.
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BAB II
LANDASAN TEORI
Uraian dalam bab ini terdiri dari kajian pustaka, penelitian yang relevan,
kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian.
A. Kajian Pustaka
Dalam sub bab ini akan membahas beberapa teori yang mendukung
penelitian. Teori ini antara lain yaitu teori media pembelajaran, buku pop-up,
dan pembelajaran bahasa Jawa.
1. Media Pembelajaran
a. Pengertian Media Pembelajaran
Penggunaan teknologi di berbagai bidang yang semakin hari semakin
berkembang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, termasuk dalam
penggunaan teknologi yang berkaitan dengan pendidikan. Penggunaan
teknologi dalam dunia pendidikan semakin berkembang ditandai dengan
penggunaan media pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dalam
pembelajaran di sekolah.
Media dapat diartikan sebagai perpaduan antara bahan dan alat atau
perpaduan antara software dan hardware (Sadiman,1996:5). Software dan
hardware inilah yang akan digunakan oleh guru sebagai media dalam
menyampaikan materi kepada siswa, harapannya siswa dapat menumbuhkan
minat dan motivasi untuk belajar sehingga proses pembelajaran yang
dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan tujuan dari pembelajaran dapat
tercapai. Media dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai perantara atau
pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media dapat dikatakan
sebagai media pembelajaran jika media tersebut memuat pesan informasi
mengenai suatu pengetahuan. Dengan adanya media pembelajaran dapat
membantu guru dalam memperjelas materi yang disampaikan pada saat proses
pembelajaran, sehingga materi dapat lebih mudah dipahami oleh siswa.
Dengan demikian, waktu yang digunakan lebih efisien serta dapat
menumbuhkan motivasi dan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar di kelas.

8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan pengertian media dan media pembelajaran yang sudah
dipaparkan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa media
memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia pada saat ini karena
media terdapat software dan hardware. Software dan hardware merupakan
suatu komponen yang memiliki keterkaitan dengan proses pembelajaran demi
tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di
sekolah pada khususnya.
Dalam penggunaan media, landasan teori yang dijadikan acuan dalam
proses belajar mengajar adalah kerucut pengalaman Dale atau Dale’s Cone of
Experience. Tingkatan dalam pengelolaan kerucut pengalaman sebagai
berikut.

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale
Pendapat Dale yang dikutip oleh Arsyad (2017:18) mengemukakan bahwa,
Hasil belajar seseorang diperoleh dari pengalaman langsung (konkret),
kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang kemudian
melalui benda tiruan, sampai kepada lambang verbal (abstrak). Semakin
ke atas di puncak kerucut, semakin abstrak media penyampaian pesan itu,
perlu dicatat bahwa urutan-urutan ini tidak berarti proses belajar dan
interaksi belajar mengajar harus selalu dimulai dari pengalaman
langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang palimg sesuai
9
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dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi
dengan mempertimbangkan situasi belajarnya.
Berdasarkan pendapat Dale dalam Arsyad (2017), media yang digunakan
sebagai pemberi informasi dituangkan ke dalam lambang seperti bagan,
grafik, atau kata maka pesan dapat lebih mudah dipahami dan diserap ketika
diberikan dalam bentuk pengalaman konkrit. Hasil belajar dari pengalaman
langsung dapat mengubah dan memperluas jangkauan abtraksi seseorang,
akan tetapi kemampuan menafsirkan lambang kata membantu seseorang
untuk dapat memahami pengalaman yang di dalamnya ia terlibat secara
langsung. Pada kerucut pengalaman ini, pengembangan yang dilakukan
peneliti yaitu melihat gambar secara visual yaitu melalui pengembangan buku
pop-up berbahasa Jawa.
Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian media pembelajaran
adalah alat dan bahan yang digunakan guru untuk menyampaikan materi
kepada siswa, harapannya siswa dapat menumbuhkan minat dan motivasi
untuk belajar sehingga proses pembelajaran yang dilakukan dapat menjadi
lebih efektif dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai.
b. Jenis Media Pembelajaran
Menurut Heinich dkk, dalam Pribadi (2017:18), media pembelajaran
memiliki beberapa jenis sebagai sarana untuk pengantar pesan kepada
audience (siswa) dalam aktivitas pembelajaran sebagai berikut:
1) Media cetak atau teks atau visual
2) Media pameran atau display
3) Media audio
4) Media gambar bergerak atau audio-visual
5) Multimedia
6) Media berbasis web atau internet.
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Jenis-jenis media di atas akan dipaparkan secara lebih rinci pada bagian
berikut:
1) Media Visual
Media visual mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran.
Media visual dipercayai dapat menumbuhkan minat siswa dalam proses
pembelajaran dikarenakan melalui media visual informasi yang akan
disampaikan lebih mudah untuk dipahami. Media visual memiliki dua
jenis pesan yang dimuat yakni pesan verbal dan non verbal. Di dalam
pesan verbal-visual terdiri atas kata-kata dalam bentuk tulisan, sedangkan
pesan non verbal-visual merupakan pesan yang dituangkan dalam simbolsimbol non verval-visual. Berikut bentuk-bentuk media visual antara lain:
a) Gambar representasi seperti gambar, lukisan, foto, dan buku. Gambar
representasi dalat menunjukkan bagaimana tampak suatu benda.
b) Diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan
struktur isi materi.
c) Peta yang menunjukkan hubungan-ubungan ruang antara unsur-unsur
dalam isi materi.
d) Grafik seperti tabel, grafik, dan chat (bagan) yang menyajikan
gambaran/kecenderungan data atau antar hubungan seperangkat gambar
atau angka.
2) Media Pameran
Media pameran atau display media dapat dikatakan sebagai media yang
dapat digunakan sebagai sarana yang dapat dikatakan menarik bagi yang
menggunakannya. Penggunaan media pameran ini memperagakan suatu
peristiwa yang terjadi mirip seperti pada saat terjadi peristiwa tersebut
sehingga pesan yang terdapat dalam media tersebut dapat diamati dan
dipelajari oleh siswa. Contoh media pameran adalah diorama dan miniatur.
3) Media Audio
Media audio tergolong dalam media pembelajaran yang dapat dijadikan
sebagai media yang efisien. Namun sejumlah ahli mengatakan bahwa
media audio sangat tepat jika digunakan pada pembelajaran tentang
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kemampuan berbicara dalam berbahasa atau pronounciation. Belajar
tentang bagaimana cara pengucapkan bahasa asing yang benar lebih efektif
dan efisien jika media pembelajarannya berupa audio. Media pembelajaran
berupa audio adalah media yang digunakan dengan cara mendengarkan.
Mendengarkan sesuatu percakapan dalam bentuk audio merupakan suatu
proses yang melibatkan empat unsur yaitu mendengar, memperhatikan,
memahami, dan menginat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan
bahwa definisi mendengar adalah proses selektif untuk mendengar,
memperhatikan, memahami, dan mengingat simbol-simbol pendengaran.
4) Media Audio-Visual
Jenis media gambar bergerak atau sering dikenal dengan media audio
visual dapat dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama, di dalamnya terdapat
fungsi peralatan suara dan gambar yang dijadikan dalam satu unit sehingga
dinamakan media audio visual murni. Contohnya seperti film gerak
(movie) bersuara, televisi dan video. Sedangkan jenis kedua adalah media
audio visual yang tidak murni seperti OHP (Overhead Projector) dan
peralatan visual yang diberikan unsur suara dari rekaman kaset yang
digunakan secara bersamaan dalam satu waktu atau suatu proses
pembelajaran.
5) Multimedia
Multimedia dapat dikatakan sebagai salah satu produk dari kemajuan
teknologi dalam bidang digital. Multimedia dapat mengkombinasikan
beberapa penayangan seperti: teks, audio, grafis, video, dan animasi.
Kombinasi yang dilakukan oleh program multimedia nantinya dapat
dijadikan sebagai media pembelajaran untuk siswa dan pengetahuan yang
disampaikan dapat lebih dipahami oleh siswa.
6) Media berbasis Web atau Internet
Perkembangan teknologi yang dikembangkan dengan pesat membuat
segala sesuatu yang hendak dicari menjadi sangat mudah. Sejumlah mesin
pencari seperti google dapat membantu dalam menemukan informasi dan
pengetahuan yang hendak dicari. Akan tetapi, dalam mencari informasi
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pengetahuan pada google harus diperhatikan apakah web yang dikunjungi
dapat menjamin informasi yang didapatkan atau tidak.
Dari

berbagai

jenis

media

yang

telah

dipaparkan

sebelumnya,

menunjukkan bahwa banyak sekali media pembelajaran yang dapat digunakan
oleh guru bidang studi untuk menunjang pembelajaran di kelas. Dengan
demikian proses pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik karena
didukung oleh media yang dapat menumbuhkan motivasi dan minat siswa
dalam belajar. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengembangan media
pembelajaran jenis media visual. Media visual yang dimaksud peneliti berupa
buku pop-up berbahasa Jawa.
c. Ciri-Ciri Media Pembelajaran
Gerlach dan Ely dalam Arsyad (2017:15-17) mengemukakan tiga ciri
media yang dijadikan petunjuk mengapa media digunakan dan hal-hal yang
dapat dilakukan media yang tidak dapat dilakukan oleh guru:
1) Ciri Fiksatif (Fixative Property)
Ciri ini dapat menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan,
melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Ciri ini dapat
dikatakan sangat penting bagi guru karena kejadian atau objek yang telah
direkam atau disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan
setiap saat.
2) Ciri Manipulatif (Manipulative Property)
Ciri ini dapat melakukan transformasi suatu kejadian atau objek.
Contohnya kejadian yang harusnya memakan waktu berhari-hari dapat
disajikan kepada siswa di kelas dalam waktu dua sampai tiga menit dengan
teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Misalnya bagaimana
proses pembangunan suatu bangunan bersejarah yang terjadi dalam
rentang waktu beberapa tahun dapat dipercepat dengan teknik rekaman
fotografi tersebut
3) Ciri Distributif (Distributive Property)
Ciri distrbutif dari meda memungkinkan suatu objek atau kejadian dapat
ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut
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disajikan kepada siswa dengan stimulus pengalaman yang relative sama
megenai kejadian itu. Sekali informasi direkam, informasi tersebut dapat
direproduksi lagi dan siap digunakan secara berulang-ulang di suatu
tempat.
Dengan demikian dapat disimpulkan ciri-ciri media pembelajaran antara
lain, (1) ciri fiksatif, (2) ciri manipulatif, (3) ciri distributif. Dalam
penggunaan media pembelajaran dapat mempermudah guru dalam kegiatan
belajar mengajar seperti dengan teknik pengambilan gambar, direkam atau
disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan setiap saat.
d. Fungsi Media Pembelajaran
Teori komunikasi pada akhir tahun 1950 mulai memengaruhi penggunaan
media, sehingga fungsi media yang pada awalnya sebagai alat bantu menjadi
berfungsi juga sebagai penyalur pesan (Nizwadi Jalinus dan Ambiyar,
2016:4). Fungsi media dalam sistem pembelajaan dapat dilihat pada gambar di
bawah ini:

Gambar 2.2 Fungsi Media dalam Sistem Pembelajaran
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa guru dikatakan sebagai encoding.
Menurut Pribadi (2017:16-17), Encoding adalah proses merancang pesan yang
dibuat dalam bentuk media serta disusun secara sistematik agar mudah
dimengerti oleh penerima pesan. Media berperan sebagai perantara pembawa
pesan dan informasi kepada penerima, penerima dalam hal ini adalah siswa,
yang berupaya untuk memahami media yang memuat informasi disebut
dengan istilah decoding. Ketika guru dapat menyalurkan informasi atau pesan
melalui media yang telah dibuat kepada siswa, maka adanya umpan balik dari
siswa ke guru. Apakah media yang dijadikan perantara dapat dipahami oleh
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siswa atau belum, jika sudah dipahami dan dimengerti maka fungsi media
pembelajaran sebagai pengantar pesan dapat dikatakan berhasil.
Fungsi media pembelajaran menurut Sadiman, dkk dalam Jalinus dan
Ambiyar (2016:5-6) secara umum yaitu sebagai berikut:
1) Penyajian pesan diperjelas sehingga tidak terlalu bersifat visual
2) Keterbatasan ruang, waktu dan daya indra dibatasi, misalnya media yang
terlalu besar untuk dibawa ke kelas dapat diganti dengan gambar, slide.
Penyampaian peristiwa yang terjadi di masa lampau bisa ditampilkan lagi
lewat film, video, atau foto.
3) Adanya peningkatan kegiatan belajar, sehingga siswa dapat belajar sendiri
berdasarkan keinginannya serta dapat mengatasi sikap pasif siswa di kelas.
4) Adanya rangsangan yang sama sehingga dapat menyamakan pengalaman
dan persepsi siswa terhadap isi pelajaran.
Sedangkan fungsi khusus media pembelajaran menurut Levied dan Lentz
dalam Arsyad (2017:20-21) khususnya pada media visual yaitu:
1) Fungsi Atensi
Fungsi atensi media visual dapat menarik dan mengarahkan perhatian
siswa agar dapat berkonsentrasi penuh terhadap isi pelajaran dan berkaitan
dengan makna visual yang ditampilkan pada teks materi pelajaran.
2) Fungsi Afektif
Fungsi afektif media visual dapat terlihat ketika siswa sedang menikmati
kegiatan belajar atau membaca teks yang bergambar.
3) Fungsi Kognitif
Fungsi kognitif media visual terlihat ketika lambang visual atau gambar
memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat pesan
yang tertuang dalam gambar.
4) Fungsi Kompensatoris
Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat ketika media visual
yang memberikan konteks untuk memahami teks dapat membantu siswa
yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam
teks dan mengingatnya kembali.
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Dengan demikian dapat disimpulkan fungsi media pembelajaran sebagai
perantara pembawa pesan dan informasi kepada penerima. Ketika guru dapat
menyalurkan informasi melalui media kepada siswa maka adanya umpan balik
dari siswa ke guru berupa pemahaman. Jika siswa telah memahami informasi
yang diberikan guru maka fungsi media pembelajaran dapat dikatakan
berhasil.
e. Manfaat Media Pembelajaran
Tidak

dapat

dipungkiri

jika

media

pembelajaran

dalam

proses

pembelajaran sangat bermanfaat, hal ini dikarenakan media dijadikan sebagai
perantara dalam memperlancar komunikasi pembelajaran antara siswa dan
guru. Adapun manfaat dari media pembelajaran terhadap kegiatan
pembelajaran yang dikemukakan oleh Sudjana dan Rivai (2010:4) yaitu:
1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar.
2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih
dipahami oleh siswa sehingga memungkinkannya menguasai dan
mencapai tujuan pembelajaran.
3) Metode mengajar akan lebih variasi, tidak semata-mata komunikasi verbal
melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan
guru tidak kehabisan tenaga apalagi jika guru mengajar pada setiap jam
pelajaran.
4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya
mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati.
Dari empat manfaat yang sudah dipaparkan di atas dapat diambil
kesimpulan manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran dalam
proses pembelajaran di kelas adalah:
1) Media pembelajaran diyakini dapat memperjelas penyajian informasi.
2) Media pembelajaran menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar sehingga
siswa menjadi lebih berinteraksi langsung antara siswa dan teman-teman
kelasnya.
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f. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran
Menurut Asyad (2017:92-93), mengemukakan kriteria media berbasis
visual yakni sebagai berikut.
1) Usahakan visual yang sederhana, penggunaan gambar realistis haruslah
hati-hati agar tidak mengganggu perhatian siswa atau guru,
2) Hindari visual yang tidak seimbang,
3) Tekankan kejelasan dan ketepatan dalam semua visual,
4) Visual yang diproyeksikan harus dapat dibaca dengan mudah, dan
5) Gunakan warna secara realistis.
Adanya kriteria pemilihan media, dapat memudahkan guru dalam memilih
media yang sesuai dengan materi serta memudahlan guru dalam menggunakan
media dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dengan demikian dapat
disimpulkan menjadi tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media
pembelajaran antara lain: (1) sederhana, (2) jelas, (3) mudah dipahami.
g. Pengembangan Media Gambar
Prinsip-prinsip pengembangan media menurut Arsyad (2007:105-106)
antara lain:
1) Mengidentifikasi batasan tema bahasan,
2) Mengidentifikasi tujuan pengembangan,
3) Merumuskan tujuan pengembangan,
4) Mengevaluasi karakteristik objek sasaran media,
5) Menyiapkan outline materi,
6) Mempertimbangkan media yang paling tepat untuk membantu pembuatan,
7) Mencari ahli dalam masing-masing bidang untuk membantu pembuatan.
Menurut Arsyad (2001:107-113) dalam menyusun pengembangan media
gambar, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu bentuk, garis, tekstur,
dan warna. Penjabarannya antara lain sebagai berikut:
1) Bentuk
Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat menarik perhatian siswa.
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2) Garis
Adanya garis yang menghubungkan antara unsur-unsur satu sama lain
dapat menuntun perhatian siswa.
3) Tekstur
Tekstur adalah unsur visual yang mampu menimpulkan kesan kasar atau
halus.
4) Warna
Warna menciptakan respon emosional tertentu. Oleh karena itu, harus
mempertimbangkan beberapa hal dalam memilih warna yaitu (1) memilih
warna khusus, (2) nilai warna yang berkaitan dengan ketebalan dan
ketipisan warna, dan (3) kekuatan warna untuk menghasilkan dampak
tertentu.
Arsyad (2001), mengemukaan beberapa pengaturan pengembangan
gambar antara lain:
1) Gambar jadi dan fotografi
Yang dimaksud dengan gambar jadi dan fotografi adalah pemanfaatan
media pembelajaran berupa gambar yang diambil dari beberapa sumber
yang sudah ada, misalnya majalah, booklet, brosur, dan selebaran. Proses
pengembangan media gambar ini cukup sederhana yaitu dengan menata
gambar yang dipilih di sebuah kertas kemudian difotokopi. Kertas yang
dipilih bisa menggunakan karton atau dibuat kliping.
2) Gambar garis
Yang dimaksud gambar garis adalah sketsa. Gambar garis seperti ini tepat
digunakan untuk pembelajaran kosa kata. Pengembangan gambar garis ini
bisa langsung digambarkan guru di papan tulis apabila guru mahir
menggambar. Bisa juga dengan mempersiapkan gambar terlebih dahulu
yang kemudian ditempelkan menggunakan kartu. Ukuran kartu misalnya
sekitar 8 x 12 cm.
3) Gambar berbasis multimedia
Pengembangan media gambar melalui multimedia ini akan menghasilkan
hal yang beraneka garam. Gambar yang didapatkan dalam bentuk file
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dapat diolah menggunakan berbagai macam aplikasi sehingga nanti bisa
disajikan kembali dalam berbagai macam bentuk, misalnya dicetak
kembali dalam industri besar buku cetak, dikemas dalam kaset VCD, dan
lain-lain. Pengembangan media menggunakan multimedia ini sangat
menjanjikan dalam dunia pendidikan walaupun sampai saat ini
pengembangan semacam ini masih dianggap mahal.
Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam
melakukan pengembangan buku pop-up berbahasa Jawa dapat dilakukan
dengan:
1) Mengidentifikasi batasan tema bahasan penjabaran buku pepak basa
Jawa.
2) Mengidentifikasi tujuan pengembangan buku pepak basa Jawa.
3) Merumuskan tujuan pengembangan buku pepak basa Jawa.
4) Mengevaluasi karakteristik objek sasaran pengguna buku pepak basa
Jawa.
5) Menyiapkan outline materi pengembangan buku pepak basa Jawa.
6) Menggunakan media kertas sebagai media pengembangan buku pepak
basa Jawa.
7) Menyiapkan keterangan gambar yang akan dijabarkan dalam buku
pepak basa Jawa.
8) Gambar hendaknya yang sesuai dengan kebutuhan objek sasaran
pengguna dari segi bentuk dan warna.
9) Mencari ahli dalam bidang desain grafis dan perbukuan untuk
membantu pembuatan.
2. Buku Pop-Up
a. Definisi Buku
Sejak dahulu, telah banyak ahli yang menaruh perhatian pada buku teks
dan juga mengemukakan pengertiannya. Barikut ini beberapa diantaranya.
Ada yang mengatakan bahwa buku teks adalah rekaman pikiran rasial yang
disusun buat maksud-maksud dan tujuan-tujuan instruksional (Hall Quest
dalam Tarigan, 2009:12). Sedangkan menurut pandangan Kurniasih (2014:60)
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buku merupakan buah pikiran yang berisi ilmu pengentahuan hasil analisis
terhadap kurikulum secara tertulis. Buku disusun menggunakan bahasa
sederhana, menarik dan dilengkapi gambar serta daftar pustaka. Lebih
terperinci lagi, ada ahli yang mengemukakan bahwa “buku teks adalah buku
yang dirancang untuk pengguna di kelas, dengan cermat disusun dan disiapkan
oleh para pakar atau para ahli bidang itu dan dilengkapi dengan sarana-sarana
pengajaran yang sesuai dan serasi (Bacon dalam Tarigan, 2009:12).
Berdasarkan para ahli di atas, penulis mengambil garis besar dari
pengertian dan definisi buku teks. Buku teks adalah sama dengan buku
pelajaran. Secara lengkapnya dapat didefinisikan sebagai berikut “buku teks
adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku
standar yang biasa digunakan di sekolah-sekolah sebagai penunjang bidang
studi tertentu.
b. Jenis-Jenis Buku
Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional tentang buku-buku pendidikan (2004:4) diungkapkan
terdapat empat jenis, yaitu buku teks pelajaran, buku pengayaan, buku
referensi, dan buku panduan pendidik. Klarifikasi ini diperkuat lagi oleh
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2008 pasal 6 (2) yang
menyatakan bahwa “selain buku teks pelajaran, pendidik dapat menggunakan
buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi dalam proses
pembelajaran”. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan terdapat
empat jenis buku yang digunakan dalam bidang pendidikan, yaitu (1) Buku
Teks Pelajaran, (2) Buku Pengayaan, (3) Buku Referensi, dan (4) Buku
Panduan Pendidik.
Dalam memberikan klarifikasi dan pengertian pada buku-buku pendidikan,
dilakukan dua pengelompokan buku pendidikan yang ditentukan berdasarkan
ruang lingkup kewenangan untuk pengendalian kualitasnya, yaitu (1) Buku
Teks Pelajaran dan (2) Buku Non teks Pelajaran. Berdasarkan Peraturan
Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan
bahwa kewenangan untuk melakukan standarisasi buku teks pelajaran adalah
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Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), sedangkan buku pengayaan,
buku referensi, dan panduan pendidikan bukan merupakan kewenangan badan
ini.
Hal di atas dipertegas lagi oleh surat Badan Standar Nasional Pendidikan
nomor 0103/BSNP/II/2006 tanggal 22 Februari 2006 yang menegaskan bahwa
BSNP hanya akan melaksanakan penilaian untuk Buku Teks Pelajaran dan
tidak akan melakukan penilaian atau telaah buku selain buku teks pelajaran.
Oleh karena itu kewenangan untuk melakukan standardisasi buku-buku
pendidikan selain buku teks pelajaran adalah Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional. hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional nomoe 23 tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pusat di
Lingkunan Departemen Pendidikan Nasional. Pada ketentuan tersebut
dinyatakan bahwa fungsi Pusat Perbukuan adalah melakukan pengembangan
naskah, pengendalian mutu buku, dan melakukan fasilitasi perbukuan
khususnya bagi lembaga pendidikan dasar dan menengah.
Berdasarkan pengelompokan di atas maka buku non teks pelajaran berbeda
dengan buku teks pelajaran. Jika dicermati berdasarkan makna leksikal, buku
teks pelajaran merupakan buku yang dipakai untuk mempelajari atau
mendalami suatu subjek pengetahuan dan ilmu serta teknologi atau suatu
bidang studi, sehingga mengandung penyajian asas-asas tentang subjek
tersebut. Sementara itu, buku nonteks pelajaran merupakan buku-buku yang
tidak digunakan secara langsung sebagai buku untuk mempelajari salah satu
bidang studi pada lembaga pendidikan.
c. Ciri-Ciri Buku Non Teks
Berdasarkan pengelompokan di atas, dapat diidentifikasi ciri-ciri buku non
teks pelajaran sebagai berikut:
1) Buku-buku yang dapat digunakan di sekolah atau lembaga pendidikan,
namun bukan merupakan buku pegangan pokok bagi siswa dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran.
2) Buku-buku non teks pelajaran tidak diterbitkan secara berseri berdasarkan
tingkatan kelas atau jenjang pendidikan.
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3) Buku-buku non teks pelajaran berisi materi yang tidak terkait secara
langsung dengan sebagian atau salah satu Standar Kompetensi atau
Kompetensi Dasar yang tertuang dalam standar Isi, namun memiliki
keterhubungan dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.
4) Materi atau isi dari buku non teks pelajaran dapat dimanfaatkan oleh
pembaca dari semua jenjang pendidikan atau tingktan kelas atau lintas
pembaca. Sehingga materi buku non teks pelajaran dapat dimanfaatkan
pula oleh pembaca secara umum.
5) Penyajian buku non teks pelajaran bersifat longgar, kreatif, dan inovatif
sehingga tidak terikat pada ketentuan-ketentuan proses dan sistematika
belajar yang ditetapkan berdasarkan ilmu pendidikan dan pengajaran.
Dengan mengacu pada ciri-ciri buku nonteks pelajaran tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa buku non teks pelajaran adalah buku-buku beisi
materi pendukung, pelengkap, dan penunjang buku teks pelajaran yang
berfungsi sebagai bahan pengayaan, referensi, atau panduan dalam kegiatan
pendidikan dan pembelajaran dengan menggunakan penyajian yang longgar,
kreatif, dan inovatif serta dapat dimanfaatkan oleh pembaca lintas jenjang dan
tingkatan kelas atau pembaca umum.
Pendidikan akan berhasil jika siswa mengalami perubahan ke arah positif
dalam berbagai aspek. Buku akan sangat membantu dalam pencapaian
perubahan ini. Oleh karena itu, cukup beralasan apabila pemerintah dan semua
pihak dapat mengembangkan pengadaan buku, baik buku teks pelajaran, buku
panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi. Untuk keperluan ini
diperlukan

langkah-langkah

pengendalian

dan

pemantauan

agar

keberadaannya benar-benar dapat membantu peningkatan mutu pendidikan
serta sebagai sarana yang efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal imi
sejalan dengan Permendiknas Nomor 11/2005 pasal 3 yang intinya
menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, selain
menggunakan buku teks pelajaran sebagai acuan wajib, guru dapat
mengunakan buku pengayaan dalam proses pembelajaran dan menganjurkan

22

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

siswa membacanya untuk menambah pengetahuan dan wawasan (Pusat
Perbukuan Depdiknas,2005:3).
d. Definisi Buku Pop-Up
Istilah pop-up berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya muncul keluar.
Pop-up menurut Okamura dalam Nurgaheni (2015:38) adalah selembar kertas
dilipat dalam struktur tiga dimensi akan muncul ketika dibuka. Iizuka dalam
Nurgaheni (2015:38) juga menyebutkan bahwa pop-up adalah sebuah
kerajinan kertas dengan bentuk yang menarik dan konsisten pada lipatan
kertas yang berbentuk menjadi 3 dimensi ketika dibuka. Menurut seorang
professional dan pengamat di bidang paper engineering, Rubin dalam
Febrianto (2014:143) menyatakan bahwa pop-up adalah sebuah ilustrasi yang
ketika halamannya dibuka, ditarik, atau diangkat, akan timbul tingkatan
dengan kesan tiga dimensi. Desain pop-up selalu diaplikasikan ke berbagai
media tiga dimensi misalnya buku bergambar, kartu ucapan, cover buku,
lipatan-lipatan buku dengan berbagai jenis, dan dalam buku cerita anak.
Sedangkan Pinky dalam Noviyanti dan Al (2013:77) memiliki pendapat yang
berbeda bahwa pop-up adalah suatu kartu yang terbuat dari kertas apabila
dibuka dengan sudut tertentu (90° dan 180°), maka akan memunculkan sebuah
tampilan gambar yang timbul.
Kumpulan pop-up yang digabung menjadi sebuah buku serta membentuk
satu kesatuan cerita dan dilapisi hardcover kemudian disebut pop-up. Menurut
Taylor dan Bluemel (2003:22) buku pop-up adalah buku yang pergerakannya
muncul dari halaman yang dibuka dengan memberikan efek kejut serta
menyenangkan. Taylor dan Bluemel (2012:5) mendefinisikan buku pop-up
adalah “Pop Up book is a book that offers the potential for motion and
interaction through the use of paper mechanism such as folds, slides, tabs or
wheels”. Menurutnya, buku pop-up merupakan sebuah buku yang
menawarkan potensi gerakan dan interaksi dalam mekanisme atau teknik
penggunaan kertas, seperti mekanisme melipat, menggulung, menggeser,
menyentuh, atau memutar. Selain itu buku pop-up memiliki sifat yang
komunikatif, interaktif, menarik, dan informatif sehingga pesan yang
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disampaikan dapat diterima dengan baik oleh sasaran (Nur Aisyah dan M.
Fauzi, 2012:83).
Penggunaan pop-up di dunia pendidikan telah dipakai dalam berbagai
bidang. Namun di Indonesia, pop-up sendiri belum banyak digunakan di
sekolah-sekolah Indonesia. Menurut Van Dyk dalam Mardiah (2017:77)
bahwa mengajar melalui cara yang cerdas, dapat membuat pengalaman belajar
lebih efektif, interaktif, dan berkesan. Pop-up cocok dipakai di segala umur
dan dapat menumbuhkan motivasi serta dapat menjadi sebuah solusi bagi
mereka yang memiliki kesulitan dalam belajar. Hal ini dikarenakan setiap
halaman yang ditampilkan memberikan suatu kejutan untuk para pembacanya.
Hal ini sejalan dengan pendapat Taylor dan Bluemel (2012:4) yakni:
“Interest generates motivation, and no literature instantly captures the
interest of children of all ages (adultes includes) like Pop-Ups. They appeal to
a cross section of student, from eager learners to those who have a history of
being turned off by reading, to those for whom learning is difficult, to those
who are grappling with a language offer then their first thone. That
enthusiasm can be channeled into positive experiences for student at every
level”.
Ketertarikan dapat memicu sebuah motivasi, dan tidak ada satupun bacaan
yang secara langsung dapat menarik minat anak-anak di segala usia (termasuk
orang dewasa) seperti pop-up. Pop-up menarik bagi siswa di setiap bagian,
dari siswa yang bersemangat sampai siswa yang malas membaca, siswa yang
sulit belajar dan siswa yang bergulat dengan bahasa selain bahasa pertama
mereka. Antusiasme tersebut dapat disalurkan menjadi pengalaman positif
kepada setiap siswa di setiap level.
Dengan demikian dapat disimpulkan buku pop-up merupakan buku yang
menghasilkan bentuk 3 dimensi. Buku pop-up memiliki potensi gerakan dan
interaksi dalam mekanisme atau teknik penggunaan kertas, seperti mekanisme
melipat, menggulung, menggeser, menyentuh, atau memutar. Selain itu buku
pop-up memiliki sifat yang komunikatif, interaktif, menarik, dan informatif.
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Peneliti melakukan pengembangan buku pop-up berbahasa Jawa karna cocok
digunakan sebagai media pembelajaran guru dan siswa.
e. Jenis-Jenis Buku Pop-Up
Buku pop-up dibedakan menjadi dua jenis. Perbedaan tersebut terletak
berdasarkan bentuknya. Jenis buku pop-up yang pertama dapat dilihat dari
cara pandang mata dan untuk jenis yang kedua dapat dilihat berdasarkan
komponen tambahan yang terdapat pada struktur dari buku pop-up. Jenis
pertama

buku

pop-up

dapat

dilihat

melalui

cara

pandang

mata,

diklasifikasikan dalam 3 jenis:
1) Terbuka 90°
Jenis terbuka 90° merupakan jenis model lama dari desain buku pop-up.
Jenis ini akan membentuk 3D jika buku dibuka penuh 90°. Jenis 90° dapat
dilihat dari atas ke bawah dan secara 180° dari kiri ke kanan. Jenis buku
pop-up ini sangat mudah untuk dibuat karena mudah dalam merakitnya,
serta biaya produksi yang relative dapat terjangkau. Jika dibandingkan
dengan jenis lain model ini terlalu sederhana.
2) Terbuka 180°
Jenis 180° dapat dikatakan sebagai jenis yang umum digunakan dalam
pembuatan buku pop-up. Jenis ini akan menimbulkan bentuk 3D jika buku
terbuka pada 180° dan dapat dilihat 360° menggunakan bird’s eye view.
3) Terbuka 360°
Jenis 360° akan dilihat dalam bentuk 3D jika dibuk spenuhnya. Jenis ini
bisa disebut pop-up carousel. Struktur ini paling cocok untuk membuat
sebuah bangunan. Jenis pop-up ini dapat dirancang dengan mudah dan
harga untuk membuat buku dengan jenis ini masih dikatakan terjangkau.
Jenis kedua buku pop-up berdasarkan komponen tambahan yang ada pada
sturktur pop-up, dibagi dalam 3 bentuk, yaitu:
1) Semi-auto movement component
Komponen ini akan bergerak dengan kekuatan satu langkah, dan akan
bergerak jika pembaca membuka buku. Sebagian besar komponen yang
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dibuat dalam kategori ini menggunakan lipatan parallel dan lipatan bagian
sudut sebagai bagian tengah desain.
2) Manual-movement components
Model komponen seperti ini akan bergerak dalam dua langkah. Pertama,
komponen akan terbuka pada saat halaman buku dibuka. Kedua, pada saat
komponen digerakan. Terdapat 3 komponen dalam kategori manualmovement components yaitu menutup (flaps), menarik (pull tab), dan
memutar (wheels). Dalam membuat komponen ini dibutuhkan keahlian
khusus, oleh karena itu teknik ini cocok digunakan para desainer untuk
membuat buku pop-up agar lebih menarik.
3) Semi-auto and manual combination
Jenis pop-up ini merupakan kombinasi dari “semi auto component” dan
“manual movement components”. Kadang dalam melakukan sesuatu yang
lebih menarik perlu menggabungkan dua teknik secara langsung.
Pada penelitian dan pengembangan, peneliti menggunakan jenis pop-up
semi-auto and manual combination serta buku pop-up berbahasa Jawa dapat
dilihat melalui cara pandang mata saat dibuka 180°.
f. Teknik Pembuatan Pop-Up
Terdapat 4 teknik dasar dalam pembuatan buku pop-up menurut
Bernadette (2011:61-67):
1) Flaps
Teknik ini merupakan teknik awal disbanding teknik lain. Gambar
bersembunyi dibalik penutup, jika penutup terangkat gambar yang
tersembunyi memunculkan efek.
2) Pull-Tabs
Teknik ini menggunakan tab kertas geser yang nantinya dapat ditarik dan
didorong untuk memperhatikan gerakan gambar baru.
3) Waterfall
Teknik ini disusun dari penutup yang diaktifkan oleh tab penarik. Cara
membuka teknik ini adalah tab penarik ditarik ke arah yang berlawanan
maka kertas akan terbuka secara berurutan.
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4) V-Fold
Teknik ini adalah teknik yang akan dipikirkan oleh seseorang ketika
mendengar istilah pop-up di mana cara penggunaan teknik ini cukup
mudah yaitu ketika buku di buka dan muncullah teknik lipat yang
berbentuk huruf “V”.
g. Proses Pembuatan Buku Pop-Up
Menurut situs web madehow, buku pop-up memiliki 12 proses untuk
menjadikan sebuah buku yang memiliki 3D:
1) Pembuat ide dan editor mempunyai ide berupa tema yang dituangkan
dalam buku pop-up untuk dirancang oleh seorang paper engineer. Tugas
dari seorang paper engineer adalah merancang ide yang diberikan dan
selanjutnya menentukan teknik yang akan digunakan pada setiap halaman
buku pop-up.
2) Paper engineer memberikan kesempatan kepada pembuat ide dan editor
untuk memeriksa kembali rancangan yang telah dibuat dan memastikan
tidak ada kesalahan sebelum buku masuk dalam bagian produksi.
3) Selanjutnya editor bekerjasama dengan desain grafis yang nantinya akan
bekerja sama dengan paper engineer, perancang ide, dan illustrator untuk
peletakkan elemen-elemen dalam setiap halaman. Desainer grafis akan
menghasilkan lay out flat yang dalamnya terdapat bagian penentuan posisi
teks, dan ilustrasi.
4) Ketika lay out flat telah disetujui oleh semua pihak, illustrator harus
membuat flat art dengan memberikan warna pada setiap gambar. Ketika
flat art telah selesai diberikan warna, ilustrasinya kembali dikirim ke
desainer grafis.
5) Desainer grafis mengambil karya seni yang sudah dibuat oleh ilustrator
kemudian membuat mekanik menjadi file elektronik untuk ditransfer ke
printer.
6) Tiap elemen yang sudah ditransfer untuk dijadikan buku pop-up siap untuk
dicetak.
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7) Elemen yang sudah dicetak kembali dinilai oleh editor sebelum proses
produksi dilanjutkan. Setelah disejutui oleh editor, pencetakan terakhir
dapat dilanjutkan.
8) Elemen dicetak menggunakan mesin khusus untuk pembuatan buku popup.
9) Setelah selesai dicetak, elemen dalam setiap halaman dipotong mengikuti
pola yang sudah ada untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan.
10) Setelah itu, elemen-elemen yang sudah dipotong sesuai bentuk kemudian
dilipat dan ditempel pada setiap halaman yang sudah sesuai dengan
background. Pada tahap ini paper engineer melakukan keahlian dalam
menggunakan teknik pop-up.
11) Tahap akhir yaitu finishing dimana paper engineer melakukan pengecekan
terakhir pada setiap buku sebelum didistribusi ke orang yang membuat ide.
12) Buku kemudian dikemas dan dikirim.

Gambar 2.3 Buku Pop-Up
h. Peranan Buku Pop-Up sebagai Media Pembelajaran
Peranan utama dari buku pop-up adalah buku pop-up dapat merangsang
daya imajinasi siswa dalam belajar. Hal ini dikarenakan buku pop-up
merupakan suatu produk yang dimiliki gambaran mengenai suatu peristiwa
yang dibuat dengan memiliki bentuk timbul pada setiap halamannya dan
membuat peristiwa tersbut seakan-akan nyata. Sehingga materi yang terdapat
dalam buku pop-up menjadi lebih mudah diikuti dan diingat oleh siswa. Buku
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pop-up disajikan dengan gambar serta kalimat sederhana yang dapat
membantu siswa memahami isi materi yang sulit jika tidak dibantu dengan
gambar sebagai rangsangan untuk siswa mengerti dan memahami.
i. Kelebihan dan Kekurangan Buku Pop-Up
Pengembangan media pop-up memiliki kelebihan dan kekurangan.
Menurut hasil penelitian Firmansyah (2017:84) terkait media pop-up, terdapat
kelebihan-kelebihan pop-up yaitu mudah dibawa dan digunakan, dan menjadi
suatu alternatif jika kondisi kelas tidak memungkinkan untuk menggunakan
media elektronik seperti power point, video, dan lain-lain. Mardiah (2017:78)
menambahkan bahwa media pop-up memiliki kelebihan-kelebihan seperti (1)
dapat mengatasi batasan ruang, waktu, dan pengamatan karena tidak semua
benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke dalam kelas, (2) bersifat konkret,
yaitu lebih realistis disbanding media verbal, (3) dapat menjadi sumber belajar
untuk semua usia, (4) memiliki ruangan-ruangan dimensi di mana buku ini
bisa berbentuk struktur 3 dimensi sehingga menarik untuk dibaca.
Selain memiliki kelebihan, pop-up juga memiliki kekurangan. Firmansyah
(2017:84) mengatakan bahwa media memiliki tingkat keawetan yang kurang
karena bahan yang digunakan adalah kertas. Indriana dalam Fitri (2017:50)
juga berpendapat bahwa kelemahan media pop-up yaitu dalam proses
pembuatannya membutuhkan waktu lama, bahan cetak ajar terlalu tebal
sehingga anak malas untuk mempelajarinya, dan media cepat rusak dan mudah
robek jika bahan pembuatannya menggunakan kertas yang memiliki kualitas
buruk.
Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan kekurangan dan
kelebihan buku pop-up sebagai berikut.
Kelebihan: (1) media alternatif, (2) bersifat konkret, (3) berbentuk 3D, (4)
sumber belajar semua usia.
Kelemahan: (1) kurang awet, (2) proses pembuatan lama.
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3. Pembelajaran Bahasa Jawa
a. Pengertian Pembelajaran Bahasa Jawa
Pembelajaran bahasa Jawa mengajarkan berkenaan dengan bahasa dan
sastra Jawa, namun selain itu juga diarahkan adanya transfer nilai-nilai budaya
jawa di dalam proses pembelajaran tersebut (Suharti dalam Arafik, 2013: 29).
Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Pasaribu (1992:15),
menyatakan bahwa pembelajaran bahasa Jawa adalah pembelajaran untuk
mengembangkan aspek pengetahuan, keterampilan berbahasa, pemahaman
budaya, penyerapan nilai-nilai, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra
Jawa. Dapat disimpulkan pembelajaran ini penting untuk melestarikan
kearifan lokal yang terdapat pada daerah tersebut.
Menurut Mulyana (2006:10) pembelajaran bahasa Jawa perlu diajarkan
secara kreatif, lebih terarah dan menyenangkan untuk memenuhi rasa
kenyamanan dan menumbuhkan minat belajar siswa terhadap bahasa Jawa.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara atau teknik pengajaran
yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, guru harus mampu menciptakan
suasana belajar yang lebih kreatif dan menyenangkan agar siswa lebih antusias
mengikuti pembelajaran bahasa Jawa.
Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli tersebut dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Jawa merupakan mata pelajaran
yang bersifat muatan lokal yang mana dalam pelaksanaan pembelajarannya
tidak hanya mengajarkan yang berkenaan dengan bahasa dan sastra namun
juga terjadinya transfer nilai-nilai budaya Jawa kepada siswa supaya
kebudayaan yang ada tetap lestari.
b. Fungsi Pembelajaran Bahasa Jawa
Menurut Wibawa dalam Arafik (2013:33) menyatakan bahwa pemelajaran
bahasa Jawa di sekolahan setidaknya harus dibawa pada tiga fungsi pokok
yaitu:
1) Fungsi Komunikasi, dirahkan untuk dapat berbahasa Jawa dengan baik.
Selain itu dalam perspektif kebhinekaan berfungsi melatih siswa
berkomunikasi dengan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
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2) Fungsi Edukasi, diarahkan untuk membentuk kepribadian dan identitas
bangsa melalui budaya Jawa.
3) Fungsi Kultural, fungsi ini diarahkan untuk menanamkan dan melestarikan
budaya Jawa.
Sejalan dengan pendapat Wibawa, adapun fungsi pembelajaran bahasa
Jawa (Hutomo dalam Kongres Bahasa Jawa IV, 2006:251) antara lain:
1) Mengawetkan kekayaan bahasa dan kelangsungan hidup bangsa,
2) Untuk mencegah terjadinya inferensi bangsa,
3) Untuk mengawetkan unsur kebudayaan yang terungkapkan dalam bahasa,
4) Pengembangan bahasa, baik dalam perbendaharaan kata maupun dalam
struktur bahasa,
5) Pengembangan sastra dalam jumlah dan mutu,
6) Untuk melancarkan komunikasi dan keteraturan mengemukakan pikiran,
7) Sebagai alat pendidikan dan pembelajaran, dan
8) Untuk pengembangan unsur kebudayaan lain yang melibatkan bahasa
Jawa di dalamnya.
Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas dapat
ditarik kesimpulan pembelajaran bahasa Jawa berfungsi sebagai sarana untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Jawa supaya dapat
berkomunikasi dengan baik dan benar sesuai tingkatan dan unggah ungguh
basa (menjunjung nilai sopan santun dan hormat), pembentukan kepribadian
dan identitas peserta didik sebagai masyarakat Jawa dan sebagai sarana
penyebarluasan bahasa Jawa untuk menanamkan kembali nilai-nilai budaya
Jawa yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi mendatang.
c. Kawruh dan Kagunan Basa
Kosakata khusus bahasa Jawa dibagi menjadi 3 macam yaitu:
1) Kosakata Umum
Kosakata umum merupakan kosakata yang umumnya atau sering
digunakan sesuai fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut
golongannya atau fungsinya dalam suatu kata / tembung digolongkan
menjadi 10 jenis, yaitu (Nurhayati, 2016:119-120):
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a) Tembung Aran (kata benda)
Kata benda adalah kata yang memacu pada manusia, benda, konsep, atau
pengertian. Contoh: papan tulis, spidol, bolpen, dsb.
b) Tembung Kriya (kata kerja)
Kata kerja adalah kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan,
tindakan, proses atau keadaan. Contoh: nyapu, macul, adus, dsb.
c) Tembung Ganti (kata ganti)
Kata ganti adalah kata yang menggantikan kata benda atau kata yang
dibendakan. Contoh: kula, panjenengan, sampeyan, bapak, budhe, dsb.
d) Tembung Wilangan (kata bilangan)
Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya
suatu wujud atau konsep. Contoh: siji, loro, telu, papat, dsb.
e) Tembung Sipat (kata sifat)
Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau
keadaan orang, benda, atau binatang. Contoh: ayu, elek, loro, kuru, dsb.
f) Tembung Katrangan (kata keterangan)
Kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan atau penjelasan
pada kata lainnya, contoh: ngisor, lor, kana, tengah, dhuwur, dsb.
g) Tembung Seru (kata seru)
Kata seru adalah kata yang mengungkapkan rasa hati manusia seperti
memperkuat rasa gembira, sedih, heran, jijik, dan lain-lain. Contoh: wah,
aduh, ah, tulung, dsb.
h) Tembung Sandhangan (kata sandang)
Kata sandang adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah kata benda.
Contoh: Sang, Hyang, Raden, Kyai, dsb.
i) Tembung Panyambung (kata sambung)
Kata sambung atau kata hubung adalah kata yang menghubungkan kata,
kalimat, atau paragraf. Contoh: sarta, lan, wusana, mulane, dsb.
j) Tembung Pangarep (kata depan)
Kata depan adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsure pembentuk
preposisi. Contoh: saka, menyang, ing, sing, dsb.
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2) Kosakata Khusus
Kosakata khusus adalah kata yang khusus dalam pemakaiannya dan
terbatas ruang lingkupnya. Dalam bahasa Jawa mempelajari tembung lan
tetembungan (kosakata umum) diupayakan juga mempelajari kawruh lan
kagunan basa (kosakata khusus). Materi kawruh lan kagunan basa
berguna supaya setiap orang mampu berlatih untuk rendah hati, bisa
menghormati orang lain, dan bisa membangun budi pekerti yang baik
karena luas ilmunya. Kawruh lan kagunan basa terdiri dari beberapa
macam, diantaranya menurut Jatirahayu (2002) yaitu:
a) Dasanama
Yaitu sepuluh nama atau kata-kata yang sama artinya, sesuatu yang hanya
satu tetapi namanya banyak. Contoh: nyawa (dasanamanya atma, atmaka,
jiwa, badan, yatma, yatmaka, yitma, yitmaka, sukma, satmaka).
b) Kawruh Bab Aran
Kawruh bab aran dalam bahasa Jawa banyak macamnya, diantaranya
adalah sebagai berikut: kawruh arane tetuwuhan, kawruh arane kewan,
kawruh wayang, kawruh arane pagaweyan, dan kawrih aran liya-liyane.
c) Kagunan Basa
Kagunan basa dibagi menjadi 8 jenis yaitu: cangkriman, wangsalan,
purwakanthi, panyandra, pepindhan, saloka, isbat, dan sanepa.
3) Kosakata Ungkapan
Ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan
tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya
(Padmosoekotjo, 1960:38) dalam bahasa Jawa yang termasuk dalam
kosakata ungkapan adalah sebagai berikut:
a) Tembung Entar
Tembung entar merupakan kalimat kiasan yang terdiri dari dua kata.
Contoh: abang kupinge, bau suku, cilik atine, dsb.
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b) Tembung Saroja
Tembung saroja atau tembung mbangetake merupakan gabungan dari dua
kata yang memiliki arti yang sama dan berfungsi untuk menekankan arti.
Contoh: campur bawur, babak bundhas, dsb.
c) Tembung Camboran
Tembung camboran merupakan dua kata atau lebih yang digabung tetapi
hanya memiliki satu arti. Tembung camboran dibedakan menjadi dua yaitu
camboran wutuh dan camboran tugel. Contoh: camboran wutuh yaitu
abang mbranang, jalu estri, anak bojo. Sedangkan camboran tugel yaitu
bangjo, ndekwuk, kosik, dsb.
d) Tembung Garba
Tembung garba merupakan dua kata atau leih digabungkan, diringkas
menjadi satu. Contoh: aglis = age + gelis, jalwestri = jalu + estri, dsb.
e) Tembung Yogyaswara
Tembung yogyaswara merupakan dua kata atau lebih yang artinya sama /
hampir sama pengucapannya serta membuat arti laki-laki dan perempuan.
Contoh: hapsara-hapsari, bathara-bathari, bremana-bremani, widadarawidadari, dsb.
f) Tembung Kawi
Tembung kawi sering juga disebut tembung sansekerta. Tembung kawi
biasanya tidak digunakan dalam pertemuan umum, tetapi digunakan pada
acara tertentu atau terdapat dalam geguritan.
Berdasarkan pengelompokan di atas dapat disimpulkan menjadi tiga
macam yaitu (1) kosakata umum, (2) kosakata khusus, (3) kosakata ungkapan.
Peneliti menggunakan acuan salah satu jenis kosakata khusus yaitu kawruh
bab aran.
d. Tataran Tembung
Setiap bahasa memiliki masing-masing yang barangkali tidak dimiliki oleh
bahasa lainnya. Bahasa Jawa ternyata juga memiliki kekhasan bahsa berupa
ragam bahasa berupa ngoko dan krama. Ragam bahasa semacam ini tidak
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ditemukan dalam baahasa lainnya sehingga ini menjadi salah satu karakteristik
yang membedakan bahasa Jawa dengan bahasa yang lainnya.
Tataran dapat diartikan seperti sebuah tangga. Berdasarkan pendapat dari
Harjawiyana dan Supriya (2009:31) tataran tembung di sini diartikan sebagai
kata-kata yang satu dengan yang lainnya memuat rasa yang semakin melebihi
yang digunakan demi rasa hormat-menghormati. Tataran tembung dalam
bahasa Jawa dapat dibedakan menjadi beberapa bahasan yaitu sebagai berikut:
1) Tembung ngoko sebagai dasar tataran tembung
Kosakata bahasa Jawa kurang lebih jumlahnya 50.000 kata. Semua kata
dalam bahasa Jaa didasari oleh kata ngoko. Oleh sebab itu, ada kata bahasa
Jawa yang berada dalam tataran ngoko tetapi tidak ditemukan dalam
bentuk krama.
2) Tembung ngoko yang tidak memiliki tataran
Dalam kosakata bahasa Jawa terdapat tataran kata ngoko dan krama, tetapi
ada beberapa kata ngoko yang tidak memiliki tataran krama. Jika
ditemukan dalam sebuah kamus, kata-kata seperti ini akan ditandai dengan
(kn) yang artinya krama-ngoko yaitu yang penggunaan krama dan
ngokonya sama saja.
3) Tembung ngoko yang memiliki tataran
Pembagian kosakata bahasa Jawa tataran ngoko yang memiliki tataran
adalah ngoko, krama, dan krama inggil. Ada tembung ngoko yang hanya
punya tataran krama misalnya /kembang/ menjadi /sekar/. Ada pula
kosakata bahasa Jawa ngoko yang hanya memiliki tataran krama inggil
seperti /ngombe/ manjadi /ngunjuk/. Selain dua penjelasan sebelumnya,
ada pula kosakata bahasa Jawa ngoko yang memiliki tataran krama inggil
misalnya kata /omah/ manjadi /griya/ menjadi /dalem/.
Keterangan di atas dapat digambarkan dalam sebuah tabel seperti di bawah
ini.
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Tabel 2.1 Pembagian Jenis Kata Bahasa Jawa
Ngoko

Krama

Krana Inggil

Gambar

-

-

Kembang

Sekar

-

Ngombe

-

Ngunjuk

Omah

Griya

Dalem

Berdasarkan penjabaran tataran tembung di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa tataran tembung terdapat tiga macam yaitu (1) tembung ngoko, (2)
tembung krama, (3) tembung krama inggil. Dalam penulisan buku pop-up
berbahasa Jawa, peneliti menggunakan tataran tembung ngoko dan krama.
B. Penelitian yang Relevan
Dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti didukung oleh penelitian
yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu:
1. Nariswari, Rahajeng Sita (2018) yang berjudul “Pengembangan Buku Pop-Up
untuk Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Prancis Siswa Kelas X
SMA Negeri 3 Klaten”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk buku
pop-up yang dikembangkan layak digunakan. Hal ini dapat dilihat dari (1)
penelitian aspek kelayakan materi berkategori “Sangat Baik” dengan
perolehan skor sebesar 80, (2) penilaian aspek kelayakan media memperoleh
prosentase sebesar 65 yang berkategori “Sangat Baik”, (3) penilaian aspek dari
siswa memperoleh presentase sebesar 61,02 dalam kategori “Sangat Baik”.
Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan media buku
pop-up sebagai media pembelajaran. Perbedaannya dengan penelitian ini
terletak pada penggunaan jenis model R&D (Research and Development)
dimana penelitian Nariswari (2018) menggunakan model 4D yang
dimodifikasi menjadi 3D, sedangkan peneliti menggunakan model Dick dan
Carey. Selain itu, Nariswari (2018) mengembangkan media ini untuk
keterampilan

berbicara

bahasa

Prancis,

sedangkan

penelitian

ini

dikembangkan untuk sebagai media penunjang pembelajaran bahasa Jawa di
sekolah dasar.
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2. Leatemia, Agatha Cristhy (2019) yang berjudul “Pengembangan Buku Pop Up
Sejarah dalam Materi Pokok Revolusi Amerika untuk Siswa SMA Kelas XI
IPS”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk buku pop-up yang
dikembangkan layak digunakan. Hal ini dapat dilihat dari (1) penelitian aspek
isi dan aspek pembelajaran berkategori “Sangat Baik” dengan perolehan ratarata skor sebesar 4,3, (2) penilaian aspek tampilan, penyajian, dan kebahasaan
memperoleh rata-rata skor 4,5 yang berkategori “Sangat Baik”, (3) penilaian
aspek dari ahli pendidikan karakter memperoleh rata-rata skor sebesar 4,1
dalam kategori “Sangat Baik”.
Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan media buku
pop-up sebagai media pembelajaran. Perbedaannya Leatemia (2019)
menggunakan model penelitian Dick dan Carey sedangkan penelitian ini
menggunakan model penelitian Borg dan Gall. Selain itu, Leatemia (2019)
mengembangkan media untuk siswa SMA kelas XI dalam materi revolusi
Amerika, sedangkan penelitian ini dikembangkan untuk sebagai media
penunjang pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar.
Dari paparan yang telah dijelaskan di atas mengenai persamaan penelitian
yang relevan dengan peneliti dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa,
pengembangan media buku pop-up berbahasa Jawa sebagai penunjang
pembelajaran bahasa Jawa sekolah dasar belum pernah diterapkan
sebelumnya, sehingga peneliti mempunyai inovasi untuk mengembangkan
media buku pop-up untuk pembelajaran bahasa Jawa.
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Nariswari, Rahajeng Sita (2018)

Leatemia, Agatha Cristhy (2019)

Pengembangan Buku Pop-Up
untuk Pembelajaran Keterampilan
Berbicara Bahasa Prancis Siswa
Kelas X SMA Negeri 3 Klaten

Pengembangan Buku Pop Up
Sejarah dalam Materi Pokok
Revolusi Amerika untuk Siswa
SMA Kelas XI IPS

Penelitian R&D

Penelitian R&D

Penelitian yang dilakukan
Pengembangan Media Buku Pop-Up Berbahasa Jawa sebagai Penunjang
Pembelajaran Bahasa Jawa Sekolah Dasar
Menggunakan jenis penelitian R&D
Bagan 2.1 Literatur Map Penelitian-Penelitian yang Relevan
C. Kerangka Berpikir
Pengembangan

media

pembelajaran

dianggap

dapat

mengatasi

permasalahan peredaran buku pelajaran yang mengalami kendala baik dari
segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas yaitu jumlah buku yang
beredar kurang mencukupi untuk semua mata pembelajaran yang ada dan
jumlah peserta didik, kendala lainnya yaitu dari segi kualitas buku yang
kurang sesuai dengan kurikulum dan kondisi sosial masyarakat pengguna
buku tersebut. Khususnya pada pengembangan media pembelajaran buku popup berbahasa Jawa.
Salah satu media visual yang belum diterapkan sebagai penyampaian
informasi dalam pembelajaran bahasa Jawa adalah buku pop-up. Buku pop-up
merupakan media visual, tetapi memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan
dengan media visual lainnya. Ciri khas dari media visual adalah dapat
merangsang daya imajinasi siswa lewat gambar yang berbentuk 3 dimensi,
sehingga ketika siswa membaca buku pop-up siswa akan merasa terlibat
dalam peristiwa yang tertuang di buku pop-up. Selain itu, dengan adanya
gambar berbentuk 3 dimensi membuat siswa menjadi mempunyai minat
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membaca karena adanya gambar yang dapat membantu siswa untuk
memahami materi yang ada dalam buku pop-up.
Ciri khas dari buku pop-up inilah yang membuat peneliti ingin
mengembangkan buku pop-up sebagai media pembelajaran pengantar
informasi bagi siswa. Pengembangan buku pop-up yang akan dikembangkan
oleh peneliti menggunakan model prosedural milik Borg dan Gall. Pengunaan
media

buku

pop-up

berbahasa

Jawa

diharapkan

dapat

menunjang

pembelajaran bahasa Jawa siswa sekolah dasar.
Berikut ini adalah bagan kerangka pikir dalam pengembangan media buku
pop-up berbahasa Jawa sebagai penunjang pembelajaran bahasa Jawa sekolah
dasar.
Potensi dan
Masalah

Pembelajaran
Berhasil

Dibutuhkan
Tindakan

Pemilihan media
yang kreatif dan
inovatif

Media diharapkan dapat
menunjang pembelajaran
bahasa Jawa

Media visual
Buku pop-up

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir Pengembangan Media Buku Pop-Up
Berbahasa Jawa
D. Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimanakah prosedur pengembangan media buku pop-up berbahasa Jawa
sebagai penunjang pembelajaran bahasa Jawa sekolah dasar?
2. Bagaimana kualitas buku pop-up berbahasa Jawa sebagai penunjang
pembelajaran bahasa Jawa sekolah dasar menurut guru bahasa Jawa?
3. Bagaimana kualitas buku pop-up berbahasa Jawa sebagai penunjang
pembelajaran bahasa Jawa sekolah dasar menurut ahli?
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BAB III
METODE PENELITIAN
Uraian dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, setting penelitian,
prosedur pengembangan penelitian, teknik pengumpulan data, istrumen penelitian,
teknik analisis data, perencanaan, dan prototipe.
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development
(R&D) atau dapat disebut sebagai penelitian pengembangan. Sukmadinata
(2008:164) menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan
suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru
atau

menyempurnakan

produk

yang

telah

ada

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan
penelitian pengembangan menurut

pendapat

Borg dan

Gall

dalam

Sukmadinata (2008:169) ada sepuluh langkah, yaitu:
1. Penelitian dan pengumpulan data yang meliputi pengukuran kebutuhan, studi
literatur, penelitian dalam skala kecil,
2. Perencanaan dan pengembangan produk,
3. Pengembangan produk awal,
4. Uji coba produk awal,
5. Penyempurnaan produk awal,
6. Uji coba produk yang telah disempurnakan,
7. Penyempurnaan produk yang telah disempurnakan,
8. Pengujian produk yang telah disempurnakan,
9. Uji lapangan produk yang telah disempurnakan, dan
10. Diseminasi, implementasi, serta institusionalisasi.
Peneliti mengembangkan penelitian dan pengembangan karena peneliti
menghasilkan dan mengembangkan suatu produk berupa prototipe buku popup berbahasa Jawa sebagai penunjang pembelajaran Bahasa Jawa Sekolah
Dasar.
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B. Setting Penelitian
Setting penelitian ini mengguraikan subjek penelitian, objek penelitian,
lokasi penelitian, dan waktu penelitian.
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian dalam pengembangan ini dibagi menjadi dua tahap.
Subjek penelitian pada tahap analisis kebutuhan adalah guru, sedangkan
subjek pada uji kelayakan produk adalah guru dan ahli pakar.
a. Guru
Subjek penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah guru kelas
tingkat satuan pendidikan SD yang mengampu mata pelajaran bahasa Jawa.
Pada pengujian pertama peneliti menyerahkan beberapa angket untuk diisi
oleh guru yang sudah dipilih. Langkah berikutnya adalah mengolah data yang
berupa data analisis kebutuhan menjadi bahan penyusunan buku pop-up
berbahasa Jawa. Pada pengujian kedua peneliti sudah membawa produk buku
pop-up berbahasa Jawa untuk dinilai kesesuaiannya dengan alat ukur berupa
form penilaian/angket. Aktivitas ini digunakan untuk menyempurnakan
produk yang telah dibuat pada tahap sebelumnya.
b. Ahli Pakar
Ahli pakar yang bertindak sebagai penguji merupakan guru bahasa Jawa
tingkat SMK sebagai ahli dalam bidang bahasa dan layouter PT. Intan
Pariwara sebagai ahli dalam bidang perkembangan media dan buku. Ahli akan
dihadirkan dalam penelitian pengujian produk. Uji produk oleh ahli dilakukan
dengan menggunakan angket uji kelayakan buku pop-up berbahasa Jawa.
2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah media buku pop-up berbahasa Jawa yang
didalamnya terdapat materi pembelajaran bahasa Jawa dan kosakata tataran
tembung ngoko dan krama.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Palar yang beralamat di Desa
Daleman, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah 57467. Peneliti memilih SD Negeri 2
Palar sebagai tempat analisis kebutuhan, mengambil data, dan validasi.
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4. Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga Mei tahun 2020.
C. Prosedur Pengembangan Penelitian
Prosedur yang digunakan peneliti dalam penelitian dan pengembangan
prototipe buku pop-up berbahasa Jawa adalah tahapan menurut Borg dan Gall
dalam Sukmadinata (2008:169) ada sepuluh langkah, yaitu: (1) penelitian dan
pengumpulan data yang meliputi pengukuran kebutuhan, studi literatur,
penelitian dalam skala kecil, (2) perencanaan dan pengembangan produk, (3)
pengembangan produk awal, (4) uji coba produk awal, (5) penyempurnaan
produk awal, (6) uji coba produk yang telah disempurnakan, (7)
penyempurnaan produk yang telah disempurnakan, (8) pengujian produk yang
telah disempurnakan, (9) uji lapangan produk yang telah disempurnakan, dan,
(10) diseminasi, implementasi, serta institusionalisasi.
Berdasarkan tahapan penelitian yang dikemukakan oleh Borg dan Gall
dalam Sukmadinata (2008), peneliti melakukan modifikasi tahapan menjadi
enam tahap. Langkah ini diambil karena menyesuaikan dengan kebutuhan
penelitian dan tujuan penelitian. Adapun enam tahapan penelitian yang akan
dilakukan yaitu, (1) penyusunan konsep teori, (2) pengumpulan data, (3)
pembuatan prototipe, (4) uji ahli, (5) revisi produk, dan (6) pengembangan
prototipe. Berikut adalah pembahasan pada setiap tahap yang dilakukan untuk
mengembangkan prototipe buku pop-up berbahasa Jawa.
1. Tahap pertama yang dilakukan dalam rangka mengembangkan prototipe ini
adalah menyusun konsep teori yang berisikan kegiatan mencari sumber
pustaka dan hasil penelitian yang relevan.
2. Tahapan kedua adalah tahap pengumpulan data. Pada tahap ini akan dilakukan
aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam menyusun buku pop-up
berbahasa Jawa.
3. Tahap ketiga merupakan tahap awal pembuatan prototipe buku pop-up
berbahasa Jawa, meliputi kegiatan: a) mencari tema besar kosakata dan
gambar yang akan dikembangkan untuk buku pop-up berbahasa Jawa untuk
siswa SD, b) pengkajian format buku pop-up berbahasa Jawa untuk siswa SD,
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c) menyusun buku pop-up berbahasa Jawa untuk siswa SD. Berikut adalah
tabel kisi-kisi pembuatan prototipe buku pop-up berbahasa Jawa yang berjudul
“Pepak Basa Jawa Enggal Kanggo Bocah Sekolah Dasar”.
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Pembuatan Prototipe Buku Pop-Up
Berbahasa Jawa
Buku pop-up

Keterangan

berbahasa Jawa
Bagian Sampul

-

Berisi judul dan gambar ilustrasi

Depan

-

Ilustrasi pada sampul buku memiliki tema
keterkaitan antara hewan dan alam.

Bagian Sampul

-

Berisi endorsement berupa kalimat dukungan.

Belakang

-

Terdapat lidah cover, berisi biodata penulis.

Bagian

-

Catatan hak cipta (copyright)

Preliminaries

-

Halaman judul

(awal)

-

Kata Pengantar

-

Keterangan pembuka

-

Daftar Isi

-

Halaman kosong, hanya terdapat gambar
ilustrasi yang tidak memuat informasi apapun.

Bagian Utama

-

(isi materi)

Terdiri dari tiga (3) Bab:
Bab 1. Jenenge kewan lan anak kewan
Bab 2. Jenenge warna
Bab 3. Jenenge angka

-

Dalam isi buku, memuat gambar ilustrasi popup dan non pop-up, keterangan materi, dan
pitakonan (kuis).

-

Terdapat

penghargaan

(reward),

berupa

gambar bintang yang akan ditempelkan pada
setiap kuis yang berhasil diselesaikan.
Bagian

-

Daftar pustaka
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Postliminary
(akhir)
4. Tahap keempat merupakan tahap pengujian hasil pengembangan prototipe
pertama kepada para ahli pakar. Hasil dari pengembangan buku pop-up
berbahasa Jawa akan diujikan kelayakannya kepada para ahli pakar yang
terdiri dari satu guru dan dua ahli pakar.
5. Tahap kelima yaitu revisi prototipe buku pop-up berbahasa Jawa untuk siswa
SD yang meliputi: a) mengidentifikasi dan mendata hasil penilaian dari guru
dan para ahli, b) mengolah data penelitian, dan c) menemukan kelemahan
pada produk.
6. Tahap terakhir dalam membuat pengembangan adalah pengembangan
prototipe buku pop-up berbahasa Jawa. Setelah melewati tahap revisi produk,
peneliti melakukan perbaikan pada prototipe buku pop-up berbahasa Jawa.
Dimulai dari cover depan, bagian isi, hingga cover belakang. Peneliti
melakukan perbaikan berdasarkan saran dari ketiga validator. Tahap-tahap
pembuatannya dapat divisualisasikan dalam bagan berikut.
Penyusunan Konsep Teori

Pengumpulan Data

Pembutan Prototipe

Uji Ahli
Revisi Produk

Pengembangan Prototipe
Bagan 3.1 Visualisasi Langkah-Langkah Penelitian
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Penelitian ini tidak hanya berhenti dienam tahap tetapi akan dilanjutkan
penelitian oleh adik tingkat atau peneliti lain dalam penelitian selanjutnya.
Hasil dari pnelitian adalah media buku pop-up bahasa Jawa sebagai penunjang
pembelajaran bahasa Jawa sekolah dasar.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara
dan kuisioner . Pengumpulan data digunakan untuk menganalisis kebutuhan
dan melakukan perbaikan produk pada proses pembuatan prototipe buku popup berbahasa Jawa untuk siswa sekolah dasar. Selaras dengan pendapat
Sugiyono (2015:200) mengatakan, pengumpulan data merupakan hal paling
utama dalam sebuah penelitian karena tujuan dalam sebuah penelitian itu
sendiri ialah untuk memperoleh data. Pengumpulan data dibutuhkan untuk
menentukan valid atau tidaknya sebuah penelitian yang dilakukan. Berikut
penjelasan dari dua teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti.
1. Wawancara
Arifin (2011:233) menyatakan, wawancara adalah sebuah teknik
pengmpulan data yang dilakukan melalui Tanya jawab dengan cara langsung
atau tidak langsung untuk memperoleh sebuah informasi tertentu. Dalam
sebuah penelitian, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data
apabila peneliti ingin merumuskan sebuah permasalahan yang akan diteliti dan
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang mendalam melalui jumlah
responden yang sedikit (Sugiyono, 2009:137). Wawancara bertujuan untuk
mengetahui tentang pengetahuan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa dan
kebutuhan media pembelajaran.
2. Kuisioner
Kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden
(Sugiyono, 2009:142). Kuisioner yang digunakan peneliti dalam penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kriteria media yang dibutuhkan guru dan validasi
untuk menguji kelayakan produk prototipe buku pop-up berbahasa Jawa.
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Peneliti melakukan wawancara dan membagikan angket kepada guru
bahasa Jawa SD N 2 Palar, Trucuk, Klaten. Pengumpulan data bertujuan untuk
mengetahui kriteria media pembelajaran yang dibutuhkan guru sebagai sarana
pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai buku pendamping bagi siswa.
Dengan demikian buku pop-up berbahasa Jawa bisa sesuai dan digunakan
dalam pembelajaran bahasa Jawa sekolah dasar.
E. Instrumen Penelitian
Penelitian pengembangan yang dilakukan peneliti dalam mengembangkan
prototipe buku pop-up berbahasa Jawa, menggunakan beberapa instrumen
diantaranya instrumen analisis kebutuhan dan instrument validasi produk.
1. Instrumen Analsis Kebutuhan
Dalam penelitian ini, penelti mengunakan kisi-kisi wawancara dan
kuisioner dalam analisi kebutuhan. Setiap teknik pengumpulan data memiliki
kisi-kisi untuk menyusun tiap item soal dan pernyataan yang diberikan kepada
guru.
a. Pedoman Wawancara
Wawancara dilakukan kepada guru bahasa Jawa SD dalam tahap
penggalian potensi dan masalah. Pedoman wawancara berisikan garis besar
topik yang akan ditanyakan kepada narasumber. Kisi-kisi wawancara yang
dilakukan dengan guru bahasa Jawa SD terdapat dalam tabel berikut.
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara Guru Bahasa Jawa
No

Topik

Pertanyaan

Nomor

Wawancara
1

Item

Pengetahuan

Menurut

Bapak/Ibu,

apa

pembelajaran

pengertian pembelajaran bahasa

bahasa Jawa

Jawa?
Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan

1

2

dari pembelajaran bahasa Jawa?
Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat
dari pembelajaran bahasa Jawa?
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2

Kegiatan belajar Bagaimana aktivitas siswa saat
mengajar

pembelajaran bahasa Jawa?

pembelajaran

Metode

bahasa Jawa

Bapak/Ibu

apa

yang

penah

gunakan

saat

4

5

pembelajaran bahasa Jawa di
kelas?
Media apa saja yang pernah

6

Bapak/Ibu gunakan pada saat
pembelajaran bahasa Jawa di
kelas?
Kesulitan yang Bapak/Ibu temui
ketika

menggunakan

7

media-

media pembelajaran seperti yang
telah disebutkan?
3

Pengetahuan

Apa yang Bapak/Ibu pahami

tentang buku

mengenai buku?
Apa yang Bapak/Ibu ketahui

8

9

mengenai fungsi buku!
Apa yang Bapak/Ibu ketahui
mengenai
buku

keterkaitan
sebagai

10

fungsi

penunjang

pembelajaran bahasa Jawa!
4

Prototipe

buku Menurut

Bapak/Ibu,

apakah

pop-up

buku pop-up berbahasa Jawa

berbahasa Jawa

cocok digunakan sebagai media

11

penunjang pembelajaran bahasa
Jawa Sekolah Dasar?
b. Pedoman Kuisioner
Kuisioner analisis kebutuhan diberikan kepada guru bahasa Jawa SD
untuk mengetahui kriteria buku sesuai kebutuhan guru. Hal-hal yang ingin
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diketahui dari angket ini meliputi, (1) kebutuhan guru terhadap adanya buku
penunjang berupa buku pop-up berbahasa Jawa, (2) pemahaman dan
kebutuhan guru terhadap isi buku pop-up berbahasa Jawa, (3) kebutuhan
terhadap fisik buku pop-up berbahasa Jawa, dan (4) harapan guru terhadap
buku pop-up berbahasa Jawa. Untuk memperoleh gambaran tentang angket ini
dapat dilihat pada tabel kisi-kisi angket kebutuhan guru terhadap buku pop-up
berbahasa Jawa. Indikator pada kisi-kisi merupakan adaptasi dari pendapat
Arsyad (2007).
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Kuisioner Kebutuhan Guru
No

Aspek

Indikator

Nomor
soal

1

Kebutuhan

guru 1. Istilah

terhadap
buku

adanya

buku

pop-up

1,2

berbahasa Jawa

penunjang 2. Buku

penunjang

berupa buku pop-up

pembelajaran

berbahasa Jawa

Jawa

bahasa

3. Buku apa saja yang
digunakan

3

4

dalam

mengajar bahasa Jawa
2

Pemahaman
kebutuhan

dan 1. Kosakata bahasa Jawa
guru 2. Informasi

terhadap

isi

buku

pop-up

berbahasa

Jawa
3

aspek

kebahasaan

lainnya

dalam

pop-up

buku

berbahasa Jawa

6,7,8,9

berbahasa Jawa

Kebutuhan terhadap 1. Ukuran buku pop-up
fisik buku pop-up

5

10

berbahasa Jawa
2. Kejelasan

warna

sampul

11,13,14
12

3. Jenis sampul buku popup berbahasa Jawa
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4. Gambar sampul buku
pop-up berbahasa Jawa
5. Jenis huruf judul
6. Judul

buku

16,17
pop-up

18

7. Jenis huruf isi buku

19

berbahasa Jawa

pop-up berbahasa Jawa
8. Ukuran huruf isi buku

20

pop-up berbahasa Jawa
9. Jenis kertas isi
4

Harapan

guru 1. Harapan guru dengan

terhadap buku pop-

adanya buku pop-up

up berbahasa Jawa

berbahasa Jawa untuk

21
22

siswa sekolah dasar
2. Instrumen Validasi Produk
Instrumen validasi produk yang disusun peneliti dalam penelitian dan
pengembangan prototipe buku pop-up berbahasa Jawa berupa kuisioner,
dengan pilihan jawaban berskala Likert. Rentang skala yang disediakan 1-4
dengan keterangan setiap skala yaitu: (1) tidak baik, (2) kurang baik, (3) baik,
(4) sangat baik. Validasi produk dilakukan oleh guru bahasa Jawa SD N 2
Palar Klaten, ahli bahasa, dan ahli media. Kisi-kisi instrumen penilaian
memuat indikator hasil adaptasi dari BSNP (2008). Gambaran umum tentang
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel kisikisi berikut ini.
Tabel 3.4 Angket Penilaian Protoripe Buku Pop-Up Berbahasa Jawa
No

Aspek

Indikator

Nomor
Item

Ahli Media (BSNP,2008)
1.

Aspek kelayakan

Ukuran fisik buku

1

kegrafikan

Tata letak sampul buku

2

49

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Huruf yang digunakan menarik

3

dan mudah dibaca
Ilustrasi sampul buku

4

Konsistensi tata letak

5

Unsur tata letak harmonis

6

Unsur tata letak lengkap

7

Unsur tata letak mempercepat

8

pemahaman
Tipografi isi buku sederhana

9

mempermudah pemahaman
Ilustrasi isi

10

Saran dan pesan perbaikan
Ahli Bahasa (BSNP, 2008)
1 Aspek lugas

2 Aspek komunikatif

Ketepatan struktur kalimat

1

Keefektifan kalimat

2

Kebakuan istilah

3

Pemahaman terhadap pesan

4

atau informasi
3 Aspek dialogis dan
interaktif

Kemampuan memotivasi

5

peserta didik
Kemampuan mendorong

6

berpikir kritis
4 Aspek kesesuaian

Kesesuaian dengan

perkembangan

perkembangan intelektual

peserta didik

peserta didik

5 Kesesuaian dengan

7

Ketepatan berbahasa

8

Ketepatan ejaan

9

Konsistensi penggunaan

10

kaidah bahasa
6 Penggunaan istilah,
simbol, atau ikon

simbol atau ikon
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Saran dan pesan perbaikan
Guru Bahasa Jawa (BSNP, 2008)
1 Aspek tampilan

Kejelasan teks

1

Kejelasan ilustrasi

2

Kemenarikan ilustrasi

3

Kesesuaian ilustrasi dengan

4

materi
2 Aspek penyajian
materi

Kelengkapan materi

5

Kejelasan kalimat

6

Kejelasan istilah

7

Kesesuaian contoh dengan

8

materi
3 Aspek manfaat

Peningkat motivasi

9

Merangsang imajinasi

10

Saran dan pesan perbaikan
F. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu:
data kualitatif dan data kuantitatif. Sugiyono (2010: 16), menyatakan data
kualitatif adalah data yang tersaji dalam bentuk kata kata sedangkan data
kuantitatif adalah data yang terjadi dalam bentuk angka. Dalam penelitian
pengembangan ini, data kualitatif berasal dari hasil wawancara guru,
komentar, kritikan dan saran dari validator. Data kuantitatif berasal dari skor
penilaian yang diberikan ketika melakukan validasi. Berikut adalah
pembahasan dari masing- masing teknis analisis data yang digunakan dalam
penelitian dan pengembangan ini.
1. Analisis Data Kualitatif
Data kualitatif berupa rangkuman jawaban oleh peneliti berdasarkan hasil
wawancara peneliti dengan guru bahasa Jawa SD.

Wawancara bertujuan

untuk mengetahui tentang pengetahuan guru dalam pembelajaran bahasa Jawa
dan kebutuhan media pembelajaran. Data kualitatif hasil validasi pun menjadi
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catatan bagi peneliti untuk memperbaiki dan menambahkan sesuatu yang
masih kurang dari prototipe buku pop-up berbahasa Jawa guna memperbaiki
kualitas serta kelayakan produk.
2. Analisis Data Kuantitatif
Data kuantitatif yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari hasil validasi
produk oleh validator. Analisis data validasi produk menggunakan skala
penilaian Likert kriteria 1-4. Setiap kriteria terdapat penjelasan agar validator
tidak kesulitan dalam memberikan penilaian. Data validasi yang diperoleh
dianalisi untuk mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan oleh
peneliti. Peneliti menggunakan pedoman penskoran skala 1-4. Penskoran skala
1-5 tidak digunakan dengan pertimbangan menghindari adanya jawaban dari
responden pada angka 3, yaitu jawaban setengah-setengah atau jawaban
mencari aman (Arikunto, 2010: 284). Penjelasan dari setiap skala penilaian
adalah sebagai berikut, (1) sangat kurang baik, (2) kurang baik, (3) baik, (4)
sangat baik. Setelah validator memberikan penilaian, maka rerata skor
diperoleh melalui rumus sebagai berikut.

Skor yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi data kualitatif
berdasarkan tabel konversi skala 4 Likert. Konversi data kuantitatif ke
kualitatif nilai skala 4 Likert yang digunakan dalam penelitian disajikan dalam
tabel berikut ini (Widoyoko, 2014: 144).
Tabel 3.5 Konversi Data Kuantitatif ke Kualitatif
Interval Skor
3,26 – 4,00

Kategori

Keterangan Instrumen

Sangat Baik

Keseluruhan instrumen sudah layak
digunakan.

2,51 – 3,25

Baik

Keseluruhan instrumen sudah layak
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digunakan namun perlu perbaikan.
1,76 – 2,50

Kurang Baik

Keseluruhan

instrument

kurang

layak digunakan.
1,00 – 1,75

Sangat

Keseluruhan instrument tidak layak

Kurang Baik

digunakan.

Berdasarkan konversi data kuantitatif ke kualitatif di atas, penentuan rumus
kualitatif pada validasi ditetapkan sebagai berikut.
Jumlah skor maksimal yang

: 40

diperoleh
Skor maksimal ideal

:4

Ditanyakan :
Perhitungan rata-rata skor kategori “sangat baik”
Jawab

:

Kategori sangat baik → 3,26 – 4,00

→ Kategori “sangat baik”

G. Perencanaan Penyusunan Buku Pop-Up Berbahasa Jawa
Panduan ini akan dikembangkan dalam dua bagian yaitu konsep dan
rancangan. Berikut ini pemaparan konsep dan rancangan prototipe buku popup berbahasa Jawa.
1.

Konsep
Konsep merupakan materi yang akan disajikan dalam buku pop-up
berbahasa Jawa. Materi ini berkaitan dengan kosa kata yang dibutuhkan siswa
sekolah dasar.
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2. Rancangan
Rancangan yang dimaksud adalah berisikan materi yang ada dalam buku
pop-up berbahasa Jawa berupa kata bahasa Jawa tataran ngoko dan krama.
Buku pop-up berbahasa Jawa ini juga dilengkapi dengan ilstrasi gambar yang
menunjukkan gambar dari kosakata yang dipaparkan. Adapun rancangan buku
pop-up berbahasa Jawa adalah meliputi: (a) sampul, (b) bentuk buku pop-up
berbahasa Jawa, dan (c) desain isi.
a. Sampul
Sampul buku pop-up berbahasa Jawa, yaitu garis besar isi buku pop-up
berbahasa Jawa.
b. Bentuk Buku Pop-Up Berbahasa Jawa
Ukuran buku pop-up berbahasa Jawa yang digunakan merupakan ukuran yang
nyaman untuk para pembaca. Perkiraan bentuk buku pop-up berbahasa Jawa
sebagai berikut.
1) Ukuran

: 21 cm x 25 cm

2) Bahan Cover

: Hardcover laminasi doff

3) Pop-up

: Ivory 260gr

4) Jumlah Halaman

: 20

5) Rotasi Buku

: 180°

c. Desain Isi
Garis besar isi yang akan ditampilkan dalam buku pop-up berbahasa Jawa
antara lain sebagai berikut.
1) Cover
2) Atur Prawacana
3) Bebuko
4) Daftar Isi
5) Bab 1. Jenenge kewan lan anak kewan
6) Bab 2. Jenenge warna
7) Bab 3. Jenenge angka
8) Pitakonan
9) Kanthong Mulya
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10) Kapustakaan
11) Biodata Panyerat
H. Prototipe Buku Pop-Up Berbahasa Jawa
Judul buku pop-up berbahasa Jawa yang akan digunakan adalah “Pepak
Basa Jawa Enggal Kanggo Bocah Sekolah Dasar”. Materi buku disampaikan
dalam bentuk gambar yang diterangkan dengan kosakata berbahasa Jawa
tataran tembung ngoko dan krama.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uraian dalam bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian,
pembahasan, serta kelebihan dan kekurangan produk yang dikembangkan dalam
penelitian.
A. Hasil Penelitian Pengembangan
1. Prosedur Penelitian
Terdapat enam prosedur pengembangan yang telah peneliti modifikasi,
antara lain: (1) penyusunan konsep teori, (2) pengumpulan data, (3)
pembuatan prototipe, (4) uji ahli, (5) revisi produk, dan (6) pengembangan
prototipe. Penjelasan setiap prosedur dijabarkan berikut ini.
a. Penyusunan Konsep Teori
Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian Research & Development
(R&D) adalah menyusun konsep teori yang berisikan kegiatan mencari
sumber pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Di awal peneltian, peneliti
melakukan studi literature tentang materi-materi pembelajaran bahasa Jawa
SD. Peneliti juga melakukan survei di beberapa penerbit buku pelajaran
melalui akses online dan beberapa toko buku di Kabupaten Klaten, peneliti
memilih salah satu contoh penerbit buku dan distributor buku online PT. Intan
Pariwara. Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti di salah satu penerbit
buku dan distributor buku online PT. Intan Pariwara telah memaparkan dalam
laman web penjualan buku online khusus menu kategori buku non teks jenis
buku referensi, terdapat 32 buku referensi untuk TK/RA & PAUD, 22 buku
referensi untuk tinggat SD, 18 buku referensi untuk SMP, 9 buku referensi
SMA, 9 buku referensi SMK, dan 11 buku referensi umum. Dari perolehan
data tersebut, menunjukkan bahwa ketersediaan referensi untuk buku bahasa
Jawa saat ini masih belum begitu banyak.
Disisi lain, buku referensi bahasa Jawa untuk penunjang pembelajaran
bahasa Jawa mulai dibutuhkan. Mengambil salah satu contoh kasus yaitu hasil
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 tentang Kurikulum
Mata Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) untuk jenjang Pendidikan
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SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Tengah,
tepatnya pada kelas 1 SD Semester 2 Kompetensi Dasar (KD) Berbicara, ada
satu tantangan bagi guru untuk membimbing siswa agar bisa menyebutkan
dengan bahasa Jawa hal apa saja yang ada di lingkungan sekitar mereka. Pada
KD ini dibutuhkan alat bantu berupa media atau bahan ajar yang sesuai.
Peneliti juga mencari referensi dari penelitian sebelumnya. Pertama,
peneliti

memilih

penelitian

dari

Nariswari

(2018)

yang

berjudul

“Pengembangan Buku Pop-Up Untuk Pembelajaran Keterampilan Berbicara
Bahasa Prancis Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Klaten”. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa produk buku pop-up yang dikembangkan layak
digunakan. Hal ini dapat dilihat dari (1) penelitian aspek kelayakan mater
berkategori “Sangat Baik” dengan perolehan skor sebesar 80, (2) penilaian
aspek kelayakan media memperoleh prosentase sebesar 65 yang berkategori
“Sangat Baik”, (3) penilaian aspek dari siswa memperoleh prosentase sebesr
61,02 dalam kategori “Sangat Baik”.
Kedua, peneliti memilih penelitian dari Leatemia (2019) yang berjudul
“Pengembangan Buku Pop Up Sejarah dalam Materi Pokok Revolusi Amerika
untuk Siswa SMA Kelas XI IPS”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
produk buku pop-up yang dikembangkan layak digunakan. Hal ini dapat
dilihat dari (1) penelitian aspek isi dan aspek pembelajaran berkategori
“Sangat Baik” dengan perolehan rata-rata skor sebesar 4,3, (2) penilaian aspek
tampilan, penyajian, dan kebahasaan memperoleh rata-rata skor 4,5 yang
berkategori “Sangat Baik”, (3) penilaian aspek dari ahli pendidikan karakter
memperoleh rata-rata skor sebesar 4,1 dalam kategori “Sangat Baik”.
Tabel 4.1 Rangkuman Penelitian Yang Relevan
Penelitian yang Relevan
Nama : Rahajeng Sita Nariswari

Nama : Agatha Cristhy Leatemia

Tahun : 2018

Tahun : 2019

Penelitian R&D

Penelitian R&D

Judul “Pengembangan Buku Pop-Up Judul “Pengembangan Buku Pop
untuk

PembelajaranKeterampilan Up Sejarah dalam Materi Pokok
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Berbicara

Bahasa

Prancis

Siswa Revolusi Amerika untuk Siswa

Kelas X SMA Negeri 3 Klaten”

SMA Kelas XI IPS”

Dengan adanya penelitian yang relevan dapat mempermudah peneliti
untuk melakukan penelitian yang sejenis. Penelitian yang relevan sebagai
referensi bagi peneliti dikarenakan penelitian tersebut sudah berhasil
dilaksanakan dengan baik.
b. Pengumpulan Data
Pada tahap ini akan dilakukan aktivitas mencari data yang dibutuhkan
dalam menyusun buku pop-up berbahasa Jawa. Melalui langkah ini, peneliti
mengetahui seberapa penting inovasi pembuatan prototipe buku pop-up
bahasa Jawa sebagai penunjang pembelajaran bahasa Jawa. Data penelitian
diperoleh dari wawancara guru dan angket/kuisioner yang diberikan kepada
guru.
1) Wawancara
Data yang diperoleh berasal dari melakukan wawancara kepada guru
bahasa Jawa SD. Guru yang menjadi narasumber penelitian adalah Bapak
Sabar, beliau adalah guru olah raga dan merangkap sebagai guru bahasa
Jawa di SD Negeri 2 Palar Klaten. Wawancara dilakukan untuk
mengetahui pengetahuan guru tentang pembelajaran bahasa Jawa dan
keterkaitan antara fungsi buku sebagai penunjang pembelajaran bahasa
Jawa. Rangkuman hasil wawancara akan ditampilkan dalam bentuk tabel
berikut ini.
Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Wawancara
No
1

Item Soal

Hasil

Menurut Bapak/Ibu, apa

Pembelajaran

bahasa

Jawa

pengertian pembelajaran

merupakan salah satu cara yang

bahasa Jawa?

berguna untuk tetap melestarikan
atau nguri-uri budaya Jawa. Bahasa
Jawa merupakan bahasa Ibu atau
bahasa pertama. Bahasa Jawa sendiri
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terdapat banyak ilmu yang bisa
diberikan atau diambil manfaatnya.
2

Menurut Bapak/Ibu, apa Agar bahasa Jawa tetap lestari,
tujuan dari pembelajaran bahasa Jawa tetap digunakan oleh
bahasa Jawa?

masyarakat khususnya daerah Jawa,
agar

bahasa

Jawa

dapat

terus

dipelajari, dan mendapatkan banyak
ilmu.
3

Menurut Bapak/Ibu, apa Memperoleh
manfaat

dari pengetahuan

pembelajaran

bermacam-macam
atau

bahasa unggah-ungguh

Jawa?

ilmu

basa

seperti

yang

bisa

mengajarkan sopan santun kepada
orang lain, serta dapat melestarikan
bahasa lokal di daerah Jawa ini.

4

Bagaimana aktivitas

Ketika pembelajaran bahasa Jawa

siswa saat pembelajaran

sedang berlangsung sebagian atau

bahasa Jawa?

beberapa

siswa

terlihat

kurang

berminat, pasif, kurang tertarik, dan
sebagian siswa yang berminat hanya
pada materi tertentu saja.
5

Metode apa yang penah Metode

ceramah

dan

metode

Bapak/Ibu gunakan saat diskusi.
pembelajaran

bahasa

Jawa di kelas?
6

Media apa saja yang Buku Warsita Basa, Buku Kawruh
pernah
gunakan

Bapak/Ibu Basa Jawa, LKS
pada

pembelajaran

saat
bahasa

Jawa di kelas?
7

Kesulitan

yang Pembelajaran
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Bapak/Ibu temui ketika dikarenakan hanya menggunakan
menggunakan

media- buku yang tersedia dari sekolahan

media

pembelajaran saja.

seperti

yang

telah

disebutkan?
8

Apa

yang

Bapak/Ibu Buku adalah sumber dari pada

pahami mengenai buku?

pembelajaran

dan

merupakan

referensi/pedoman untuk mengajar
pada anak didik.
9

Apa

yang

Bapak/Ibu Untuk sarana pembelajaran yang

ketahui mengenai fungsi memaparkan/menjelaskan mengenai
buku!
10

Apa

materi yang dipelajari.
yang

Bapak/Ibu Dengan buku, siswa dapat belajar

ketahui

mengenai berbagai

keterkaitan fungsi buku diantaranya
sebagai

macam

keterampilan

menulis,

membaca

penunjang dengan ejaan yang benar.

pembelajaran

bahasa

Jawa!
11

Menurut
apakah

Bapak/Ibu, Sangat cocok, karena jarang sekali
buku

pop-up menemukan buku tentang bahasa

berbahasa Jawa cocok Jawa dengan konsep “pop-up” serta
digunakan
media
pembelajaran

sebagai buku pop-up berbahasa Jawa dapat
penunjang menjadi daya tarik tersendiri bagi
bahasa guru dan siswa.

Jawa Sekolah Dasar?
Berdasarkan hasil wawancara kepada guru bahasa Jawa tersebut, peneliti
menarik kesimpulan guru bahasa Jawa SD telah mengetahui tentang
pembelajaran bahasa Jawa dan memahami adanya keterkaitan fungsi buku
sebagai penunjang pembelajaran bahasa Jawa. Guru merasa buku pop-up
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berbahasa Jawa dapat digunakan sebagai media penunjang pembelajaran
bahasa Jawa karena dapat menarik siswa dalam belajar.
2) Kuisioner
Peneliti membuat pernyataan yang ditujukan kepada guru bahasa Jawa,
dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik buku yang dibutuhkan guru.
Dari hasil penelitian melalui pengisian angket berkaitan dengan kebutuhan
guru terhadap isi buku, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut.
a) Bahasa yang dibutuhkan dalam buku pop-up berbahasa Jawa adalah
bahasa Jawa tantaran ngoko dan krama.
b) Selain isi, pengembangan ini juga dilengkapi komponen buku lainnya
seperti halaman judul/cover, pengantar, pembuka/keterangan, daftar isi,
dan daftar pustaka.
c) Tema yang disarankan oleh guru untuk pengembangan adalah tema
lingkungan, warna dan angka.
Berdasarkan hasil angket yang telah diisi oleh guru terhadap fisik buku,
peneliti akan memaparkan hasilnya sebagai berikut.
a) Ukuran buku yang dibutuhkan adalah 21 cm x 25 cm.
b) Warna sampul dominan cerah. Alasannya agar lebih menarik.
c) Jenis sampul yang digunakan adalah hard cover.
d) Jumlah kombinasi warna sampul adalah lebih dari tiga (3) yaitu merah,
kuning, hijau, pink, dan putih.
e) Gambar yang digunakan untuk sampul berupa kombinasi hewan dan
tumbuhan.
f) Jenis gambar yang digunakan untuk deskripsi kosakata menggunakan
gambar kartun dan gambar animasi.
g) Tidak diperlukan kombinasi huruf pada sampul. Alasannya jika
bermacam-macam dapat membingungkan anak.
h) Judul yang tepat digunakan untuk nama buku adalah Pepak Basa Jawa
Enggal. Alasannya pepak basa Jawa sudah mencakup keseluruhan isi
buku, sedangkan kata enggal sebagai inovasi baru pada buku tersebut.
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i) Jenis huruf yang dapat digunakan untuk jenis penulisan kosakata adalah

Californian FB, Comic Sans Ms, dan Maiandra GD. Sedangkan
ukuran huruf yang data digunakan adalah 14pt.
j) Kertas yang baik digunakan untuk isi buku adalah kertas seperti sampul
majalah. Alasannya karena bahan kertasnya tebal sehingga gambar terlihat
jelas dan tahan lama.
Berdasarkan angket yang dibagikan kepada guru, dapat diketahui guru
mengharapkan adanya inovasi baru untuk media pembelajaran bahasa Jawa.
Guru memilih tema yang sesuai untuk pengembangan buku pop-up berbahasa
Jawa adalah tema lingkungan, warna dan angka. Hal ini menunjukkan, dengan
adanya buku pop-up berbahasa Jawa dapat menjadikan pembelajaran lebih
menarik serta dapat menunjang pembelajaran bahasa Jawa sekolah dasar.
Dari hasil pengumpulan data inilah yang menjadi acuan peneliti untuk
menciptakan produk dalam penelitian dan pengembangan. Produk yang
dikembangkan berupa prototipe buku pop-up berbahasa Jawa yang berjudul
“Pepak Basa Jawa Enggal Kanggo Bocah Sekolah Dasar”. Peneliti
menyusunan prototipe buku pop-up berbahasa Jawa berdasarkan data yang
diperoleh guru, dengan tujuan agar kualitas buku layak digunakan oleh guru
dan siswa sebagai penunjang pembelajaran bahasa Jawa, serta memberikan
kesadaran kepada siswa untuk mengembangkan bahasa lokal daerah atau
bahasa Jawa.
c. Pembuatan Prototipe
Pada tahap ketiga merupakan tahap awal pembuatan prototipe buku popup berbahasa Jawa, meliputi kegiatan: 1) mencari tema besar kosakata dan
gambar yang akan dikembangkan untuk buku pop-up berbahasa Jawa untuk
siswa SD, 2) pengkajian format buku pop-up berbahasa Jawa untuk siswa SD,
3) menyusun buku pop-up berbahasa Jawa untuk siswa SD. Hasil wawancara
dan angket menjadi catatan-catatan peneliti dalam membuat prototipe buku
pop-up berbahasa Jawa. Prototipe buku pop-up berbahasa Jawa mengambil
judul “Pepak Basa Jawa Enggal Kanggo Bocah Sekolah Dasar”. Sebelum
penyusunan prototipe buku pop-up berbahasa Jawa, peneliti menciptakan kisi62
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kisi yang berisi kandungan materi yang akan disampaikan dalam buku,
gambar sampul, dan bagian-bagian isi buku secara umum.
1) Kisi-Kisi Pembuatan Prototipe Buku Pop-Up Berbahasa Jawa
Tabel 4.3 Kisi-Kisi Pembuatan Prototipe Buku Pop-Up
Berbahasa Jawa
Buku pop-up

Keterangan

berbahasa Jawa
Bagian Sampul

a. Berisi judul dan gambar ilustrasi

Depan

b. Ilustrasi pada sampul buku memiliki tema
keterkaitan antara hewan dan alam.

Bagian Sampul

a. Berisi endorsement berupa kalimat dukungan.

Belakang

b. Terdapat lidah cover, berisi biodata penulis.

Bagian Preliminaries

a. Catatan hak cipta (copyright)

(awal)

b. Halaman judul
c. Kata Pengantar
d. Keterangan pembuka
e. Daftar Isi
f. Halaman kosong, hanya terdapat gambar
ilustrasi yang tidak memuat informasi apapun.

Bagian Utama
(isi materi)

a. Terdiri dari tiga (3) bab:
Bab 1. Jenenge kewan lan anak kewan
Bab 2. Jenenge warna
Bab 3. Jenenge angka
b. Dalam isi buku, memuat gambar ilustrasi popup dan non pop-up, keterangan materi, dan
pitakonan (kuis).
c. Terdapat

penghargaan

(reward),

berupa

gambar bintang yang akan ditempelkan pada
setiap kuis yang berhasil diselesaikan.
Bagian Postliminary

a. Daftar pustaka
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(akhir)
2) Sampul Prototipe Buku Pop-Up Berbahasa Jawa
Sampul prototipe buku pop-up berbahasa Jawa terdiri dari empat bagian,
Berisi judul, gambar ilustrasi, logo universitas, dan nama penulis. Judul
buku pop-up berbahasa Jawa ditulis menggunakan huruf kapital, “Pepak
Basa Jawa Enggal” berwarna putih dengan latar orange sedangkan sub
judul “Kanggo Bocah Sekolah Dasar” berwarna hitam dengan latar
kuning. Pada judul menggunakan font huruf Californian FB dengan
ukuran 40pt sedangkan sub judul berukuran 28pt. Gambar sampul
memiliki tema fabel, yaitu keterkaitan antara hewan dan alam. Penulis
memilih tema fabel karena buku pop-up berbahasa Jawa ditujukan untuk
siswa SD, diharapkan siswa dapat belajar bahasa Jawa dengan
menyenangkan dan lebih menarik, serta dapat menunjang pembelajaran
bahasa Jawa. Pada bagian atas sebelah kiri terdapat nama penulis buku
pop-up berbahasa Jawa “Caecillia Citra Aditama Kurniasari”, dengan font
huruf Maiandra GD berukuran 14pt. Pada bagian atas sebelah kanan
terdapat logo Universitas penulis, yaitu Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta. Secara keseluruhan, sampul buku didesain oleh Okta Ricardo
berdasarkan arahan peneliti. Nama desainer sampul dicantumkan dalam
bagian preliminaries. Berikut adalah gambar protoripe buku pop-up
berbahasa Jawa “Pepak Bahasa Jawa Enggal Kanggo Bocah Sekolah
Dasar”
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Gambar 4.1 Sampul Prototipe Buku Pop-Up Berbahasa Jawa
3) Bagian-Bagian Isi Prototipe Buku Pop-Up Berbahasa Jawa
Isi buku memiliki tiga (3) bagian secara umum yaitu, bagian preliminaries
(awal), bagian utama (isi materi), dan bagian postliminary (akhir).
Penjelasan disetiap bagian adalah sebagai berikut:
a) Bagian preliminaries (awal)
Bagian ini berisi catatan hak cipta (copyright), kedua halaman judul,
ketiga kata pengantar, keempat keterangan pembuka, kelima daftar isi, dan
terakhir terdapat halaman kosong, hanya terdapat gambar ilustrasi yang
tidak memuat informasi apapun.
b) Bagian utama (isi materi)
Pada bagian utama/isi terdiri dari tiga (3) bab, bab 1. Jenenge kewan lan
anak kewan, bab 2. Jenenge warna, dan bab 3. Jenenge angka. Setiap bab
memuat gambar ilustrasi pop-up dan non pop-up, keterangan materi, dan
pitakonan (kuis). Terdapat tujuh (7) tokoh hewan dalam buku pop-up
berbahasa Jawa antara lain: gajah, singa, ular, buaya, babi, kera, dan
merpati. Materi yang terdapat dalam isi buku yakni: nama-nama hewan
dan anak hewan dalam bahasa Jawa, sebutan warna dalam bahasa Jawa,
dan sebutan angka dalam bahasa Jawa. Pada buku pop-up berbahasa Jawa
terdapat penghargaan (reward), penghargaan yang diberikan berupa
gambar bintang yang akan ditempelkan pada setiap kuis yang berhasil
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diselesaikan. Pemberian reward bertujuan untuk memberikan penghargaan
kepada siswa yang telah melakukan sesuatu dengan baik atau sebagai
motivasi.
c) Bagian postliminary (akhir)
Pada bagian ini berisikan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu
susunan tulisan di akhir sebuah karya. Daftar pustaka tersebut diperoleh
peneliti dari berbagai sumber atau rujukan.
b. Uji ahli
Setelah desain produk selesai dibuat, desain produk yang dikembangkan
dalam penelitian ini diberikan kepada validator untuk divalidasi. Proses
validasi bertujuan untuk mengetahui kualitas desain produk yang dibuat.
Validasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah memberikan validator
berupa satu amplop berisikan buku pop-up berbahasa Jawa, angket validasi,
dan alat tulis. Terdapat beberapa aspek dalam penilaian validasi desain produk
antara lain aspek penyajian materi, kegrafikan, kebahasaan, dan tampilan.
Dalam penelitian ini, desain produk divalidasi oleh tiga orang yang terdiri
dari satu guru bahasa Jawa SD, satu ahli bahasa/kosa kata, dan satu ahli
media/grafis. Ketiga validator tersebut adalah Sabar, S.Pd. (guru bahasa Jawa
SD N 2 Palar Klaten), Lucia Marganingsih, S.Pd. (guru bahasa Jawa SMK
Theresiana Bandungan Semarang), dan Fajar Panggalih (layouter PT. Intan
Pariwara Klaten). Hasil ketiga validator terangkum dalam tabel sebagai
berikut.
Tabel. Hasil Validasi Desain Produk
No

Nama

Skor

Kategori

1

Sabar, S.Pd.

3,9

“Sangat Baik”

2

Lucia Marganingsih, S.Pd.

3,6

“Sangat Baik”

3

Fajar Panggalih

3,7

“Sangat Baik”

Jumlah skor

11,2

Rata-rata

3,73
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Berdasarkan rangkuman data dalam tabel di atas, skor dari validasi
guru adalah 3,9 artinya “Sangat Baik”. Beberapa saran/pesan juga diberikan
guru untuk memperbaiki kualitas prototipe buku pop-up berbahasa Jawa
antara lain, (1) menambahkan petunjuk pengerjaan pada kuis, (2) buku pop-up
bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, (3) buku pop-up dapat bermanfaat
dan berguna, (4) buku pop-up dapat mengembangkan kemajuan budaya
bangsa Indonesia khususnya daerah Jawa Tengah.
Selain guru, validasi dari ahli bahasa juga memberikan penilaian dengan
skor 3,6 dengan kategori “Sangat Baik”. Saran/pesan yang diberikan antara
lain, (1) lebih memperhatikan kosa kata yang baku dalam bahasa Jawa, (2)
menentukan penggunaan kosa kata tembung ngoko atau krama dalam materi
agar lebih sesuai, (3) buku pop-up sangat membantu siswa dalam pelajaran,
(4) keren dan lebih kreatif lagi. Sedangkan penilaian dari ahli media dengan
skor 3,7 dengan kategori “Sangat Baik”. Saran/pesan yang diberikan antara
lain, (1) kurang nama penulis, (2) Sub judul diletakkan dibawah judul utama,
(3) halaman disesuaikan, (4) ukuran huruf pada setiap judul bab dibuat lebih
besar, (5) menambahkan perekat untuk reward, (6) reward berbentuk bintang
dibuat warna-warni agar menarik bagi siswa, (7) menambahkan foto pada
biodata penulis, (8) buku sudah bagus bila dikembangkan bisa dibuat buku
digital interaktif dan dapat diikutkan penilaian/lomba. Nilai rata-rata dari guru,
ahli media, dan ahli bahasa adalah 3,73 yang artinya prototipe “Sangat Baik”
kemudian peneliti melakukan revisi sesuai dengan saran dari validator.
c. Revisi Produk
Peneliti melakukan revisi produk prototipe buku pop-up berbahasa Jawa
“Pepak Basa Jawa Enggal Kanggo Bocah Sekolah Dasar” berdasarkan saran
dan pesan yang diberikan guru, ahli bahasa, dan ahli media sebagai validator.
Beberapa saran dan pesan dari ketiga validator peneliti merangkum ke dalam
tabel berikut.
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Tabel 4.5 Rangkuman Saran dan Pesan Revisi Produk
No

Saran dan Pesan Guru

Revisi

Bahasa Jawa SD
1

Menambahkan

Pitakonan bab 1 “Jupuken kartu

petunjuk/perintah

jeneng kewan ing kotak, banjur
ditempelake wonten gambar
ingkang bener!” (hal:3-4)
Pitakonan bab 2 “Jupuken kartu
warna ing kotak, banjur
ditempelake wonten gambar
ingkang bener!” (hal:7-8)
Pitakonan bab 3 “Cocokake
panah kasebut miturut jumlah
kewan ing ngisor iki!” (hal:1112)
Ayo dijupuk bintange, banjur
ditempelke! (hal:13)

2

Buku pop-up bisa
dilaksanakan dengan sebaik-

-

baiknya
3

Buku pop-up dapat
bermanfaat dan berguna

4

-

Buku pop-up dapat
mengembangkan kemajuan
budaya bangsa Indonesia
khususnya daerah Jawa

-

Tengah
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No

Saran dan Pesan Ahli

Revisi

Bahasa
1

Lebih memperhatikan kosa

Kata “cah” menjadi “bocah”

kata yang baku dalam bahasa

(cover depan dan hal:ii)

Jawa

Kata “ojo menjadi “aja” dan
“tanggal” menjadi “surya
kaping” (cover belakang)
Kata “atur prawacana” menjadi
“atur sapala” (hal:iii)

2

Menentukan penggunaan

Kata “coklat menjadi “soklat”

kosakata tembung ngoko

Kata “ijem” menjadi “ijo”

atau krama dalam materi

Kata “pethak” menjadi “putih”

agar lebih sesuai

Kata “jane” menjadi “kuning”
(hal:5-8)

3

Buku pop-up sangat
membantu siswa dalam

-

pelajaran
4

Keren dan lebih kreatif lagi
-

No

Saran dan Pesan Ahli

Revisi

Media
1

Kurang nama penulis

Berada pada cover bagian atas
sebelah kiri, “Caecilia Citra
Aditama Kurniasari”
(cover depan)

2

“Pepak Basa Jawa Enggal

Sub judul diletakkan di

Kango Bocah Sekolah Dasar”

bawah judul utama

(cover depan)
3

Halaman disesuaikan

Dari halaman (ii) sampai (vii)
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menjadi hal (i) sampai (vi)
4

Ukuran huruf pada setiap

BAB 1

judul bab dibuat lebih besar

Jenenge Kewan lan Anak Kewan
(hal:1)
BAB 2
Jenenge Warna (hal:5)
BAB 3
Jenenge Angka (hal:9)

5

Menambahkan perekat untuk

x

reward

6

Reward berbentuk bintang
dibuat warna-warni agar
menarik bagi siswa

7

Menambahkan foto pada
biodata penulis

8

Buku sudah bagus bila
dikembangkan bisa dibuat

-

buku digital interaktif dan
dapat diikutkan
penilaian/lomba
Berdasarkan saran dan pesan dari para validator, peneliti melakukan
proses revisi desain untuk memperbaiki kualitas prototipe buku pop-up
berbahasa Jawa agar layak digunakan dalam pembelajaran. Revisi keseluruhan
buku pop-up berbahasa Jawa peneliti rangkum dalam bentuk tabel dengan
menampilkan prototipe produk ketika belum melalui proses validasi dan
setelah direvisi oleh peneliti. Berikut adalah tabel rangkuman revisi produk
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prototipe buku pop-up berbahasa Jawa “Pepak Basa Jawa Enggal Kanggo
Bocah Sekolah Dasar” berdasarkan saran dan pesan yang diberikan validator.
Berikut adalah rekap revisi produk berdasarkan saran dari ketiga validator:
1) Revisi berdasarkan saran validator – 1


Saran validator : Menambahkan soal pada pitakonan.



Revisi :
Pitakonan bab 1 “Jupuken kartu jeneng kewan ing kotak, banjur
ditempelake wonten gambar ingkang bener!”.
Pitakonan bab 2 “Jupuken kartu warna ing kotak, banjur ditempelake
wonten gambar ingkang bener!”.
Pitakonan bab 3 “Cocokake panah kasebut miturut jumlah kewan ing
ngisor iki!”.
Perintah kanthong mulya “Ayo dijupuk bintange, banjur ditempelke!”.
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Gambar 4.2 Hasil Perbaikan Revisi Guru
2) Revisi berdasarkan saran validator – 2


Saran validator : Lebih memperhatikan kosakata yang baku dalam bahasa
Jawa.



Revisi :
Kata “cah” menjadi “bocah”.
Kata “ojo menjadi “aja” dan “tanggal” menjadi “surya kaping”.
Kata “atur prawacana” menjadi “atur sapala”.



Saran validator : Menentukan penggunaan kosa kata tembung ngoko atau
krama dalam materi agar lebih sesuai.



Revisi :
Kata “coklat menjadi “soklat”.
Kata “ijem” menjadi “ijo”.
Kata “pethak” menjadi “putih”.
Kata “jane” menjadi “kuning”.
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Gambar 4.3 Hasil Perbaikan Revisi Ahli Bahasa
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3) Revisi berdasarkan saran validator – 3


Saran validator : Kurang nama penulis.



Revisi : Berada pada cover bagian atas sebelah kiri, “Caecilia Citra
Aditama Kurniasari”.



Saran validator : Sub judul diletakkan dibawah judul utama.



Revisi : “Pepak Basa Jawa Enggal
Kango Bocah Sekolah Dasar”



Saran validator : Halaman disesuaikan.



Revisi : Dari halaman (ii) sampai (vii) menjadi hal (i) sampai (vi).



Saran validator : Ukuran huruf pada setiap judul bab dibuat lebih besar.



Revisi :
BAB 1
Jenenge Kewan lan Anak Kewan
BAB 2
Jenenge Warna
BAB 3
Jenenge Angka



Saran validator : Menambahkan perekat untuk reward.



Saran validator : Reward berbentuk bintang dibuat warna-warni agar
menarik bagi siswa.



Revisi :



Saran validator : Menambahkan foto pada biodata penulis.



Revisi :

x
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Gambar 4.4 Hasil Perbaikan Revisi Ahli Media
d. Pengembangan Prototipe
Tahap terakhir dalam membuat pengembangan adalah pengembangan
prototipe buku pop-up berbahasa Jawa. Setelah melewati tahap revisi produk,
peneliti melakukan perbaikan pada prototipe buku pop-up berbahasa Jawa.
Dimulai dari cover depan, bagian isi, hingga cover belakang. Peneliti
melakukan perbaikan berdasarkan saran dari ketiga validator. Berikut tabel
setelah perbaikan prototipe buku pop-up berbahasa Jawa.
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Tabel 4.6 Bagian-Bagian Prototipe Buku Pop-Up Berbahasa Jawa
Setelah Revisi
Buku pop-up

Keterangan

berbahasa Jawa
Bagian Sampul Depan a. Berisi

judul,

gambar

ilustrasi,

logo

universitas, dan nama penulis.
b. Ilustrasi pada sampul buku memiliki tema
keterkaitan antara hewan dan alam.
Bagian Sampul
Belakang

a. Berisi

endorsement

berupa

kalimat

dukungan.
b. Terdapat lidah cover, berisi foto beserta
biodata penulis.

Bagian Preliminaries
(awal)

a. Catatan hak cipta (copyright), memuat
tetengger (judul buku), pengripta (nama
penulis), editor teks, desain, layout/setting,
dan penerbit.
b. Halaman judul
c. Atur Sapala (Kata Pengantar)
d. Bebuko (Keterangan pembuka)
e. Daftar Isi
f. Halaman kosong, hanya terdapat gambar
ilustrasi yang tidak memuat informasi
apapun.

Bagian Utama
(isi materi)

a. Terdiri dari tiga (3) Bab:
Bab 1. Jenenge kewan lan anak kewan
Bab 2. Jenenge warna
Bab 3. Jenenge angka
b. Dalam isi buku, memuat gambar ilustrasi
pop-up dan non pop-up, keterangan materi,
dan pitakonan (kuis).
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c. Terdapat kanthong mulya (reward), berupa
gambar bintang yang akan ditempelkan pada
setiap kuis yang berhasil diselesaikan.
Bagian Postliminary

a. Berisi kapustakan (Daftar Pustaka)

(akhir)
Setelah revisi produk, peneliti melakukan perbaikan pada desain produk
sesuai urutan tabel di atas.
2. Kualitas Produk
Buku pop-up berbahasa Jawa telah divalidasi oleh satu guru bahasa Jawa
dan dua ahli pakar. Ketiga validator tersebut adalah Pak Sabar sebagai guru
bahasa Jawa SD, Bu Ganing sebagai ahli bahasa, dan Pak Fajar sebagai ahli
media. Hasil dari masing-masing validator adalah, Pak Sabar dengan nilai 3,9,
Bu Ganing dengan nilai 3,6, dan Pak Fajar dengan nilai 3,7. Secara
keseluruhan nilai dari ketiga validator berada dalam kategori “Sangat baik”
dengan rata-rata validasi yaitu 3,73. Angka tersebut menunjukkan validasi
tentang buku pop-up berbahasa Jawa dalam kategori “Sangat baik”. Setelah
melakukan proses revisi produk, prototipe buku pop-up berbahasa Jawa telah
melakukan tahap pengembangan sehingga buku pop-up berbahasa Jawa lebih
layak dan berkualitas.
B. Pembahasan
Prosedur pengembangan prototipe buku

pop-up

berbahasa Jawa

menggunakan enam prosedur pengembangan yang telah peneliti modifikasi
dari sepuluh langkah penelitian pengembangan menurut Borg & Gall dalam
Sukmadinata (2008:169) yaitu: langkah pertama menyusunan konsep teori,
menyusun konsep teori yang berisikan kegiatan mencari sumber pustaka dan
hasil penelitian yang relevan. Di awal peneltian, peneliti melakukan studi
literatur tentang materi-materi pembelajaran bahasa Jawa SD. Peneliti juga
melakukan survei di beberapa penerbit buku pelajaran melalui akses online
dan beberapa toko buku di Kabupaten Klaten, peneliti memilih salah satu
contoh penerbit buku dan distributor buku online PT. Intan Pariwara.
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Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti di salah satu penerbit buku dan
distributor buku online PT. Intan Pariwara menunjukkan bahwa ketersediaan
referensi untuk buku bahasa Jawa saat ini masih belum begitu banyak. Peneliti
juga mencari referensi dari penelitian sebelumnya. Pertama, peneliti memilih
penelitian dari Nariswari (2018) yang berjudul “Pengembangan Buku Pop-Up
Untuk Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Prancis Siswa Kelas X
SMA Negeri 3 Klaten” dan Leatemia (2019) yang berjudul “Pengembangan
Buku Pop Up Sejarah dalam Materi Pokok Revolusi Amerika untuk Siswa
SMA Kelas XI IPS”.
Langkah kedua pengumpulan data, aktivitas mencari data yang dibutuhkan
dalam menyusun buku pop-up berbahasa Jawa. Data penelitian diperoleh dari
wawancara guru dan angket/kuisioner yang diberikan kepada guru.
Wawancara adalah sebuah teknik pengmpulan data yang dilakukan melalui
Tanya jawab dengan cara langsung atau tidak langsung untuk memperoleh
sebuah informasi tertentu (Arifin, 2011:233). Sedangkan kuisioner adalah
teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan beberapa
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2009:142).
Peneliti melakukan wawancara dan membagikan angket kepada guru bahasa
Jawa SD N 2 Palar, Trucuk, Klaten. Pengumpulan data bertujuan untuk
mengetahui kriteria media pembelajaran yang dibutuhkan guru sebagai sarana
pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai buku pendamping bagi siswa.
Langkah ketiga pembuatan prototipe, kegiatan mencari tema besar,
kosakata, dan gambar yang akan dikembangkan dalam pembuatan buku popup berbahasa Jawa untuk siswa SD. Pengertian pop-up menurut Okamura
dalam Nurgaheni (2015:38) adalah selembar kertas dilipat dalam struktur tiga
dimensi akan muncul ketika dibuka. Buku pop-up memiliki sifat yang
komunikatif, interaktif, menarik, dan informatif (Nur Aisyah dan M. Fauzi,
2012:83). Prototipe buku pop-up berbahasa Jawa berjudul “Pepak Basa Jawa
Enggal Kanggo Bocah Sekolah Dasar”. Pada bagian utama/isi terdiri dari tiga
(3) bab, bab 1. Jenenge kewan lan anak kewan, bab 2. Jenenge warna, dan bab
3. Jenenge angka. Setiap bab memuat gambar ilustrasi pop-up dan non pop-up,
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keterangan materi, dan pitakonan (kuis). Terdapat tujuh (7) tokoh hewan
dalam buku pop-up berbahasa Jawa antara lain: gajah, singa, ular, buaya, babi,
kera, dan merpati. Materi yang terdapat dalam isi buku yakni: nama-nama
hewan dan anak hewan dalam bahasa Jawa, sebutan warna dalam bahasa
Jawa, dan sebutan angka dalam bahasa Jawa. Pada buku pop-up berbahasa
Jawa terdapat penghargaan (reward), penghargaan yang diberikan berupa
gambar bintang yang akan ditempelkan pada setiap kuis yang berhasil
diselesaikan. Pemberian reward bertujuan untuk memberikan penghargaan
kepada siswa yang telah melakukan sesuatu dengan baik atau sebagai
motivasi. Bentuk buku pop-up berbahasa Jawa sebagai berikut, ukuran 21 cm
x 25 cm, bahan cover yang digunakan hardcover laminasi doff, bahan pop-up
yang digunakan Ivory 260gr, halaman

berjumlah 20, dan rotasi buku 180°.

Langkah keempat uji ahli, melakukan validasi kepada guru dan ahli pakar.
Dalam penelitian ini, desain produk divalidasi oleh tiga orang yang terdiri dari
satu guru bahasa Jawa SD, satu ahli bahasa/kosa kata, dan satu ahli
media/grafis. Hasil dari masing-masing validator adalah, guru bahasa Jawa
dengan nilai 3,9, ahli bahasa dengan nilai 3,6, dan ahli media dengan nilai 3,7.
Secara keseluruhan nilai dari ketiga validator berada dalam kategori “Sangat
baik” dengan rata-rata validasi yaitu 3,73. Angka tersebut menunjukkan
validasi tentang buku pop-up berbahasa Jawa dalam kategori “Sangat baik”.
Setelah melakukan proses revisi produk, prototipe buku pop-up berbahasa
Jawa telah melakukan tahap pengembangan sehingga buku pop-up berbahasa
Jawa lebih layak dan berkualitas.
Langkah kelima revisi produk, pada ini terdapat beberapa saran yang
diberikan oleh validator. Validator menyarankan untuk lebih memperhatikan
kosa kata yang baku dalam penulisan bahasa Jawa, seperti kata “cah” menjadi
“bocah”, kata “ojo” menjadi “aja”, kata “tanggal” menjadi “surya kaping”,
kata “atur prawacara” menjadi “atur sapala”. Beliau juga meminta agar
peneliti lebih konsisten dalam penggunaan tembung ngoko atau krama
sehingga siswa mudah mengerti dan fokus dalam belajar. Peneliti
mengembangkan media untuk siswa SD sehingga tembung yang tepat untuk
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digunakan dalam penulisan buku pop-up berbahasa Jawa yaitu tembung
ngoko. Terdapat beberapa kata yang perlu direvisi yaitu: kata “coklat” menjadi
“soklat”, kata “ijem” menjadi “ijo”, kata “pethak” menjadi “putih”, kata
“jane” menjadi “kuning”. Buku pop-up berbahasa Jawa dikemas secara unik
agar siswa tertarik dalam belajar bahasa Jawa. Isi buku pop-up berbahasa Jawa
terdapat materi yang disajikan dengan bentuk 3 dimensi (pop-up) serta
keterangan materi dan kuis (pitakonan). Pentingnya petunjuk pada kuis yang
disarankan oleh validator agar siswa mengerti apa yang harus dilakukan.
Langkah keenam pengembangan prototipe, perbaikan keseluruhan pada
produk setelah melewati tahap revisi produk. Berdasarkan hasil validasi dan
kualitas produk, Prototipe buku pop-up berbahasa Jawa dapat digunakan guru
sebagai media pembelajaran di SD sebab materi buku pop-up berbahasa Jawa
disusun sesuai: (1) Disusun sesuai dengan kebutuhan guru. (2) Memuat materi
pembelajaran bahasa Jawa SD. (3) Disusun sesuai dengan acuan kategori buku
non teks jenis buku referensi.
Data yang diperoleh peneliti dari validasi produk membantu peneliti untuk
mengetahui kelebihan dan kekurangan produk prototipe buku pop-up
berbahasa Jawa yang disusun oleh peneliti. Kelebihan pada produk antara lain:
(1) Prototipe buku pop-up berbahasa Jawa dikembangkan berdasarkan
kebutuhan guru, (2) Prototipe buku pop-up berbahasa Jawa memuat materi
pembelajaran bahasa Jawa SD, (3) Prototipe buku pop-up berbahasa Jawa
dikembangkan sesuai acuan kategori buku non teks jenis buku referensi
sebagai buku pendamping guru dan siswa, (4) Prototipe buku pop-up
berbahasa Jawa dapat merangsang imajinasi siswa melalui gambar yang
berbentuk 3 dimensi sehingga siswa menjadi lebih tertarik untuk belajar
bahasa Jawa, dan (5) Prototipe buku pop-up berbahasa Jawa dapat
melestarikan budaya lokal yaitu bahasa Jawa. Sedangkan kekurangan pada
produk antara lain: (1) Prototipe buku pop-up berbahasa Jawa belum
diujicobakan, (2) Prototipe buku pop-up berbahasa Jawa membutuhkan
perawatan agar produk tetap tahan lama, dan (3) Prototipe buku pop-up
berbahasa Jawa cukup besar dan tebal ketika dibawa berpergian.
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BAB V
PENUTUP
Uraian dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan
saran penelitian.
A. Kesimpulan
Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam
keseluruhan penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Prosedur pengembangan prototipe buku pop-up berbahasa Jawa “Pepak Basa
Jawa Enggal Kanggo Bocah Sekolah Dasar” menggunakan enam tahapan
penelitian pengembangan menurut Borg & Gall dalam Sukmadinata (2008)
yaitu: (1) penyusunan konsep teori pembelajaran bahasa Jawa SD, (2)
pengumpulan data berupa wawancara dan pengisian angket, (3) pembuatan
prototipe buku pop-up berbahasa Jawa, (4) prototipe buku pop-up berbahasa
Jawa divalidasikan kepada guru dan dua ahli pakar, (5) melakukan revisi
produk prototipe buku pop-up berbahasa Jawa sesuai saran dari validator, dan
(6) pengembangan prototipe buku pop-up berbahasa Jawa setelah melakukan
perbaikan desain.
2. Dari hasil validasi yang dilakukan oleh satu guru dan dua ahli pakar. Hasil
dari masing-masing validator adalah, guru bahasa Jawa SD dengan nilai 3,9,
ahli bahasa dengan nilai 3,6, dan ahli media dengan nilai 3,7. Secara
keseluruhan nilai dari ketiga validator berada dalam kategori “Sangat baik”
dengan rata-rata validasi yaitu 3,73. Angka tersebut menunjukkan validasi
tentang buku pop-up berbahasa Jawa dalam kategori “Sangat baik”. Para
validator juga memberikan beberapa catatan revisi untuk menyempurnakan
prototipe.
B. Keterbatasan Penelitian
Prototipe buku pop-up berbahasa Jawa yang dikembangkan peneliti dalam
penelitian dan pengembangan ini mempunyai keterbatasan, yakni:
1. Prototipe buku pop-up berbahasa Jawa belum diujicobakan, karena situasi
yang kurang mendukung akibat covid-19 serta siswa sudah menjalankan
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program belajar dirumah sehingga peneliti tidak dapat melakukan uji coba
produk.
2. Materi yang terdapat dalam prototipe buku pop-up berbahasa Jawa hanya
menjelaskan tentang jenenge kewan lan anak kewan, jenenge warna, dan
jenenge angka.
3. Menentukan sasaran penggunaan buku pop-up berbahasa Jawa yang ditujukan
untuk siswa SD kelas bawah atau kelas atas.
C. Saran Penelitian
Berdasarkan keterbatasan penelitian, saran yang diberikan kepada peneliti
selanjutnya yang akan mengembangkan produk prototipe buku pop-up
berbahasa Jawa sebagai penunjang pembelajaran bahasa Jawa sekolah dasar
antara lain:
1. Melakukan uji coba produk prototipe buku pop-up berbahasa Jawa agar
semakin layak dan berkualitas, peneliti lain dapat melakukan uji coba produk
kepada 1 atau 2 siswa saja.
2. Mengembangkan tema/bab materi dalam isi buku agar semakin lengkap.
3. Menambahkan sasaran penggunaan buku pop-up berbahasa Jawa yang
ditujukan untuk siswa kelas bawah antara kelas satu (I) sampai kelas tiga (III)
SD.
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PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Angket dibagi menjadi empat bagian pertanyaan yaitu sebagai berikut.
a. Identitas responden
b. Isi buku
c. Fisik buku
d. Pertanyaan umum
2. Jumlah daftar pertanyaan ada 22 pertanyaan.
3. Jawablah pertanyaaan-pertanyaan berikut ini dengan sebenar-benarnya dan
sejujur-jujurnya!
4. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda cek (√) pada
tempat yang disediakan untuk pertanyaan yang disediakan opsi!
Contoh:
(√) Ya
( ) Tidak
5. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak boleh lebih dari satu, kecuali pada
pertanyaan yang diberikan tanda (*).
6. Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum disediakan, tuliskan jawaban
Bapak/Ibu pada tempat jawaban yang telah tersedia!
…………………………………………. (berisikan jawaban Bapak/Ibu)
7. Berikan alasan singkat terhadap masing-masing jawaban yang Bapak/Ibu
berikan pada tempat yang disediakan jika disediakan kolom alasan!
Alasan : ………………………………… (berisikan jawaban Bapak/Ibu)
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ANGKET KEBUTUHAN GURU

A. IDENTITAS RESPONDEN
1. Tanggal Pengisian : ………………………………………………….
2. Nama Lengkap

: ………………………………………………….

3. Instansi

: ………………………………………………….

4. Alamat Instansi

: ………………………………………………….

5. Usia
( ) Kurang dari 25 tahun
( ) Antara 25 sampai 35 tahun
( ) Antara 36 sampai 40 tahun
( ) Di atas 45 tahun
6. Riwayat Pendidikan
SMA

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

S1

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

S2

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

S3

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

Lainnya

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

7. Pengalaman Mengajar
( ) Kurang dari 5 tahun
( ) Antara 5 sampai 10 tahun
( ) Antara 10 sampai 20 tahun
( ) Lebih dari 20 tahun
8. Pengalaman mengajar bahasa Jawa SD
( ) Kurang dari 5 tahun
( ) Antara 5 sampai 10 tahun
( ) Antara 10 sampai 20 tahun
( ) Lebih dari 20 tahun
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B. ISI BUKU
1. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah menjumpai buku pop-up?
( ) Ya
( ) Tidak
2. Jika menjawab “Ya”, jawablah pertanyaan nomor 14 dibawah ini, jika
“Tidak”, lanjutlah pada pertanyaan berikutnya!
Buku pop-up berbahasa apa saja yang pernah Bapak/Ibu temukan?*
( ) Berbahasa Jepang
( ) Berbahasa Mandarin
( ) Berbahasa Inggris
( ) Berbahasa Indonesia
( ) Berbahasa Jawa
( ) Lainnya, sebutkan!
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

3. Buku-buku penunjang pembelajaran bahasa Jawa apa saja yang
Bapak/Ibu ketahui?*
( ) Kawruh Basa Jawa Pepak
( ) LKS
( ) Kamus Basa Jawa
( ) Lainnya, sebutkan!
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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4. Sesuai dengan pengalaman mengajar muatan lokal bahasa Jawa pada
SD, buku apa saja yang pernah Bapak/Ibu gunakan untuk mengajar?*
( ) Kawruh Basa Jawa Pepak
( ) LKS
( ) Kamus Basa Jawa
( ) Lainnya, sebutkan!
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

5. Jika ada buku referensi berupa buku pop-up berbahasa Jawa, menurut
apak/Ibu ragam bahasa Jawa apa saja yang dicantumkan dalam kamus?
Jelaskan alasan Bapak/Ibu!
( ) Ngoko
( ) Krama
( ) Ngoko dan Krama
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

6. Jika ada buku referensi berupa buku pop-up berbahasa Jawa, perlukah
keterangan berupa penanda artikulasi/cara pengucapan kata pada
kosakata yang dipaparkan?
( ) Ya
( ) Tidak
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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7. Jika ada buku referensi berupa buku pop-up berbahasa Jawa,
pembidang pengelompokan kosakata manasajakah yang tepat untuk
dipaparkan sebagai isi kamus sesuai dengan kebutuhan siswa SD?
Kemukakan alasan Bapak/Ibu!*
( ) Bab lingkungan
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
( ) Bab warna
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
( ) Bab angka
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
( ) Bab lainnya
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

8. Jika ada buku referensi berupa buku pop-up berbahasa Jawa.
Komponen buku apa sajakah yang tepat untuk dipaparkan sebagai isi
keseluruhan kamus?*
( ) Halaman judul / cover
( ) Pengantar
( ) Pembuka / keterangan
( ) Daftar Isi
( ) Daftar Pustaka
( ) aspek lainnya, sebutkan!
…………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

9. Jika ada buku referensi berupa buku pop-up berbahasa Jawa. Perlukah
disertakan keterangan deskriptif pada beberapa kosakata yang asing
bagi siswa?
( ) Perlu
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
( ) Tidak Perlu
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………

C. FISIK BUKU PEPAK
10. Menurut Bapak/Ibu, berapa ukuran buku referensi berupa buku pop-up
berbahasa Jawa yang mudah dibawa dan nyaman untuk dibaca?
a

b

c

( ) a. 13 cm x 19 cm
( ) b. 21 cm x 25 cm
( ) c. 21 cm x 29,7 cm
( ) d. jenis ukuran buku lainnya, sebutkan satu saja!
…………………………………………………………………………

11. Menurut Bapak/Ibu, sampul seperti apa yang tepat digunakan buku
pop-up berbahasa Jawa sesuai dengan karakter siswa SD?
( ) Berwarna dominan gelap
( ) Berwarna dominan cerah
( ) Lainnya
Alasan :………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

12. Menurut Bapak/Ibu, jenis sampul yang seperti apa yang cocok untuk
sampul buku pop-up berbahasa Jawa?
( ) Hard cover
( ) Soft cover
( ) Lainnya, tuliskan! ………………………………………………...
…………………………………………………………………………

13. Menurut Bapak/Ibu, berapa jenis warna yang baik untuk sampul buku
pop-up berbahasa Jawa?
( ) 1 warna
( ) 2 warna
( ) 3 warna
( ) lebih dari 3 warna
14. Menurut Bapak/Ibu, kombinasi warna apa yang baik digunakan untuk
merancang sampul buku pop-up berbahasa Jawa sesuai dengan
perkembangan siswa SD?*
( ) Hitam
( ) Coklat
( ) Abu-abu
( ) Merah
( ) Kuning
( ) Hijau
( ) Orange
( ) Biru
( ) Ungu
( ) Pink
( ) Putih
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15. Menurut Bapak/Ibu, ilustrasi apakah yang baik untuk sampul buku
referensi berupa buku pop-up berbahasa Jawa?*
( ) Hewan
( ) Wayang
( ) Tumbuhan
( ) Orang mengenakan baju adat Jawa
( ) Hanya kombinasi warna tanpa gambar
( ) lainnya, tuliskan! ………………………………………………...
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

16. Menurut Bapak/Ibu, jenis gambar apakah yang baik untuk ilustrasi
gambar setiap kosakata pada buku referensi berupa buku pop-up
berbahasa Jawa?*
( ) Gambar kartun
( ) Gambar ilustrasi
( ) Gambar poster
( ) Gambar karikatur
( ) Gambar komik
( ) Gambar animasi
( ) Gambar desain grafis
( ) Gambar sketsa
( ) Lainnya, sebutkan! ……………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

17. Menurut Bapak/Ibu, berapa jenis huruf yang sebaiknya ditampilkan
untuk sampul buku?
( ) Satu
( ) Dua
( ) Tiga
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Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

18. Menurut Bapak/Ibu, judul apakah yang tepat digunakan untuk nama
buku referensi berupa buku pop-up berbahasa Jawa?
( ) Pepak Basa Jawa Enggal
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
( ) Visual Pepak Basa Jawa
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
( ) Bausastra Gambar
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
( ) Lainnya, paparkan beserta alasannya!
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

19. Menurut Bapak/Ibu, jenis huruf apa yang cocok untuk buku referensi
berupa buku pop-up berbahasa Jawa?
( ) Times New Roman
( ) Californian FB
( ) Comic Sans Ms
( ) Maiandra GD
( ) Bookman Old
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20. Menurut Bapak/Ibu, ukuran huruf manakah yang cocok untuk isi buku
referensi berupa buku pop-up berbahasa Jawa?
( ) Buku
( ) Buku
( ) Buku
( ) Buku

21. Menurut Bapak/Ibu, jenis kertas apa yang baik digunakan untuk kertas
isi buku pop-up berbahasa Jawa?
( ) Kertas foto
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
( ) Sejenis kertas HVS
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
( ) Kertas seperti sampul majalah
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
( ) Lainnya, paparkan beserta alasannya!
Alasan :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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D. PERTANYAAN UMUM
22. Apakah saran dan pesan Bapak/Ibu untuk membuat buku referensi
berupa buku pop-up berbahasa Jawa?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Klaten,

Februari 2020
Guru

(Sabar, S.Pd.)

Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu
Kata-kata inspirasi untuk semangat melakukan perubahan:
“WONG URIP KUWI URUP”
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Lampiran 3 Hasil Analisis Kebutuhan
Hasil Analisis Kebutuhan
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Lampiran 4 Instrumen Wawancara Guru
Instrumen Wawancara Guru
No

Topik

Pertanyaan

Wawancara
1

Pengetahuan
pembelajaran
bahasa Jawa

1. Menurut Bapak/Ibu, apa pengertian pembelajaran
bahasa Jawa?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan dari pembelajaran
bahasa Jawa?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat dari pembelajaran
bahasa Jawa?

2

Kegiatan
belajar
mengajar
pembelajaran
bahasa Jawa

4. Bagaimana aktivitas siswa saat pembelajaran
bahasa Jawa?
5. Metode apa yang pernah Bapak/Ibu gunakan saat
pembelajaran bahasa Jawa di kelas?
6. Media apa saja yang pernah Bapak/Ibu gunakan
pada saat pembelajaran bahasa Jawa di kelas?
7. Kesulitan

yang

Bapak/Ibu

temui

ketika

menggunakan media-media pembelajaran seperti
yang telah disebutkan?
3

Pengetahuan

8. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai buku?

tentang buku

9. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai fungsi
buku!
10. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai keterkaitan
fungsi buku sebagai penunjang pembelajaran
bahasa Jawa!

4

Prototipe buku

11. Menurut

Bapak/Ibu,

apakah

buku

pop-up

pop-up

berbahasa Jawa cocok digunakan sebagai media

berbahasa Jawa

penunjang pembelajaran bahasa Jawa Sekolah
Dasar?
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Lampiran 5 Hasil Wawancara Guru
Wawancara Guru Bahasa Jawa
Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada guru
bahasa Jawa:
1. Menurut Bapak/Ibu, apa pengertian pembelajaran bahasa Jawa?
Guru : Pembelajaran bahasa Jawa merupakan salah satu cara yang
berguna untuk tetap melestarikan atau nguri-uri budaya Jawa khususnya
bahasa Jawa di lingkungan daerah Jawa Tengah. Bahasa Jawa merupakan
bahasa Ibu atau bahasa pertama yang diajarkan orang tua kepada anakanaknya. Di dalam bahasa Jawa sendiri terdapat banyak ilmu yang bisa
diberikan atau diambil manfaatnya. Maka dengan adanya pembelajaran
bahasa Jawa merupakan wujud agar bahasa Jawa tetap terjaga dan lestari.
2. Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan dari pembelajaran bahasa Jawa?
Guru : Agar bahasa Jawa tetap lestari, bahasa Jawa tetap digunakan oleh
masyarakat khususnya daerah Jawa, agar bahasa Jawa dapat terus
dipelajari, dan mendapatkan banyak ilmu.
3. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat dari pembelajaran bahasa Jawa?
Guru : Memperoleh bermacam-macam pengetahuan atau ilmu seperti
unggah-ungguh basa yang bisa mengajarkan sopan santun kepada orang
lain, serta dapat melestarikan bahasa lokal di daerah Jawa ini.
4. Bagaimana aktivitas siswa saat pembelajaran bahasa Jawa?
Guru : Ketika pembelajaran bahasa Jawa sedang berlangsung sebagian
atau beberapa siswa terlihat kurang berminat, pasif, kurang tertarik, dan
sebagian siswa yang berminat hanya pada materi tertentu saja.
5. Metode apa yang penah Bapak/Ibu gunakan saat pembelajaran bahasa
Jawa di kelas?
Guru : Metode ceramah dan metode diskusi.
6. Media apa saja yang pernah Bapak/Ibu gunakan pada saat pembelajaran
bahasa Jawa di kelas?
Guru : Buku Warsita Basa, Buku Kawruh Basa Jawa, LKS.
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7. Kesulitan yang Bapak/Ibu temui ketika menggunakan media-media
pembelajaran seperti yang telah disebutkan?
Guru : Pembelajaran terasa monoton dikarenakan hanya menggunakan
buku yang tersedia dari sekolahan saja.
8. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai buku?
Guru : Buku adalah sumber dari pada pembelajaran dan merupakan
referensi/pedoman untuk mengajar pada anak didik.
9. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai fungsi buku!
Guru : Untuk sarana pembelajaran yang memaparkan/menjelaskan
mengenai materi yang dipelajari.
10. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai keterkaitan fungsi buku sebagai
penunjang pembelajaran bahasa Jawa!
Guru : Dengan buku, siswa dapat belajar berbagai macam keterampilan
diantaranya menulis, membaca dengan ejaan yang benar.
11. Menurut Bapak/Ibu, apakah buku pop-up berbahasa Jawa cocok digunakan
sebagai media penunjang pembelajaran bahasa Jawa Sekolah Dasar?
Guru : Sangat cocok, karena jarang sekali menemukan buku tentang
bahasa Jawa dengan konsep “pop-up” serta buku pop-up berbahasa Jawa
dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi guru dan siswa.
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Lampiran 6 Instrumen Validasi Ahli Media

ANGKET UJI AHLI
PROTOTIPE BUKU POP-UP
BERBAHASA JAWA

Angket Uji Kelayakan Grafis
Ahli Media

Oleh :
Caecilia Citra Aditama Kurniasari
161134215

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
2020

117

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

IDENTITAS PENGUJI
1. Tanggal Pengisian : ………………………………………………….
2. Nama Lengkap

: ………………………………………………….

3. Pekerjaan

: ………………………………………………….

4. Instansi

: ………………………………………………….

5. Alamat Instansi

: ………………………………………………….

6. Usia
( ) Kurang dari 25 tahun
( ) Antara 25 sampai 35 tahun
( ) Antara 36 sampai 40 tahun
( ) Di atas 45 tahun
7. Riwayat Pendidikan
SMA

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

S1

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

S2

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

S3

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

Lainnya

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

8. Pengalaman Keahlian Lainnya
a. ……………………………. Sebagai ………………………………
b. ……………………………. Sebagai ………………………………
c. ……………………………. Sebagai ………………………………
d. ……………………………. Sebagai ………………………………
e. ……………………………. Sebagai ………………………………
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A. Petunjuk Pengisian Angket
1. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda
centang (√) pada kolom skor.
2. Penjelasan skala penilaian validasi produk adalah sebagai berikut:

No



skor 4 = Sangat Baik



skor 3 = Baik



skor 2 = Kurang Baik



skor 1 = Sangat Kurang Baik
Aspek

Pernyataan

Skor
4

1

2

Aspek

Kesesuaian

kelayaan

buku

kegrafikan

Kesesuaian

ukuran

fisik

tata

letak

sampul buku
3

Menggunakan huruf yang
menarik dan mudah dibaca

4

Ilustrasi pada sampul buku
sesuai dengan tema

5

Memuat konsistensi pada
tata letak isi buku

6

Memuat tata letak isi buku
yang harmonis

7

Memuat tata letak isi buku
yang lengkap

8

Kesesuaian tata letak isi
buku dapat mempercepat
pemahaman

9

Mengandung

tipografi

yang sederhana sehingga
dapat

mempermudah
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pemahaman
10

Ilustrasi

pada

isi

buku

sesuai dengan materi
Jumlah Skor
Rata-Rata Skor

B. Saran Perbaikan
Kolom saran dapat diisi sesuai dengan saran mengenai hal-hal yang perlu
diperbaiki dari produk yang dikembangkan peneliti.

1. Fisik Sampul Buku Pop-Up Berbahasa Jawa
Halaman

Saran Perbaikan

Cover depan

i

ii

iii

iv

v
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vi

14

Cover belakang

Rekomendasi lain

2. Tampilan Isi Buku Pop-Up Berbahasa Jawa
Halaman

Saran Perbaikan

1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10

11

12

13

Rekomendasi lain
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C. Saran dan pesan secara umum untuk buku pop-up berbahasa Jawa:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Klaten,

Maret 2020

Validator

(Fajar Panggalih)

Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu
Kata-kata inspirasi untuk semangat melakukan perubahan:
“WONG URIP KUWI URUP”
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Lampiran 7 Hasil Validasi Ahli Media
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Lampiran 8 Instrumen validasi ahli bahasa

ANGKET UJI AHLI
PROTOTIPE BUKU POP-UP
BERBAHASA JAWA

Angket Uji Kelayakan Kosakata
Ahli Bahasa

Oleh :
Caecilia Citra Aditama Kurniasari
161134215

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
2020

131

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

IDENTITAS PENGUJI
1. Tanggal Pengisian : ………………………………………………….
2. Nama Lengkap

: ………………………………………………….

3. Pekerjaan

: ………………………………………………….

4. Instansi

: ………………………………………………….

5. Alamat Instansi

: ………………………………………………….

6. Usia
( ) Kurang dari 25 tahun
( ) Antara 25 sampai 35 tahun
( ) Antara 36 sampai 40 tahun
( ) Di atas 45 tahun
7. Riwayat Pendidikan
SMA

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

S1

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

S2

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

S3

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

Lainnya

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

8. Pengalaman Mengajar
( ) Kurang dari 5 tahun
( ) Antara 5 sampai 10 tahun
( ) Antara 10 sampai 20 tahun
( ) Lebih dari 20 tahun
9. Pengalaman Keahlian Lainnya
a. ……………………………. Sebagai ………………………………
b. ……………………………. Sebagai ………………………………
c. ……………………………. Sebagai ………………………………
d. ……………………………. Sebagai ………………………………
e. ……………………………. Sebagai ………………………………
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A. Petunjuk Pengisian Angket
1. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda
centang (√) pada kolom skor.
2. Penjelasan skala penilaian validasi produk adalah sebagai berikut:

No



skor 4 = Sangat Baik



skor 3 = Baik



skor 2 = Kurang Baik



skor 1 = Sangat Kurang Baik
Aspek

Pernyataan

Skor
4

1

Aspek lugas

Memuat

ketepatan

struktur kalimat pada isi
buku
2

Menggunakan

kalimat

yang efektif
3

Menggunakan
yang

kosakata

baku

sesuai

Bausastra Jawa
4

Aspek

Mengandung pesan atau

komunikatif

informasi

yang

mudah

dipahami
5

Aspek dialogis Meningkatkan
dan interaktif

6

motivasi

peserta didik
Meningkatkan

berpikir

kritis peserta didik
7

Aspek

Kesesuaian

dengan

kesesuaian

perkembangan intelektual

perkembangan

peserta didik

peserta didik
8

Aspek

Memuat
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kesesuaian

berbahasa sesuai dengan

dengan kaidah kaidah bahasa Jawa
bahasa
9

Penggunaan

Memuat ketepatan ejaan

istilah, simbol, pada penulisan buku
10

atau ikon

Memuat

konsistensi

penggunaan symbol atau
ikon pada penulisan buku
Jumlah Skor
Rata-Rata Skor

B. Saran Perbaikan
Kolom saran dapat diisi sesuai dengan saran mengenai hal-hal yang perlu
diperbaiki dari produk yang dikembangkan peneliti.

Kolom Koreksi Kosakata
No

Kosakata

Halaman

1

2

3

134

Koreksi

Koreksi

kesalahan

perbaikan
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4

5

6

7

8

9

10
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C. Saran dan pesan secara umum untuk buku pop-Up berbahasa Jawa:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Klaten,

Maret 2020

Validator

(Lucia Marganingsih, S.Pd.)

Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu
Kata-kata inspirasi untuk semangat melakukan perubahan:
“WONG URIP KUWI URUP”
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Lampiran 9 Hasil Validasi Ahli Bahasa
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Lampiran 10 Instrumen validasi guru bahasa Jawa

ANGKET VALIDASI
PROTOTIPE BUKU POP-UP
BERBAHASA JAWA

Instrumen Validasi
Guru Bahasa Jawa SD

Oleh :
Caecilia Citra Aditama Kurniasari
161134215

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
2020
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IDENTITAS PENGUJI

1. Tanggal Pengisian

: ………………………………………………….

2. Nama Lengkap

: ………………………………………………….

3. Pekerjaan

: ………………………………………………….

4. Instansi

: ………………………………………………….

5. Alamat Instansi

: ………………………………………………….

6. Usia
( ) Kurang dari 25 tahun
( ) Antara 25 sampai 35 tahun
( ) Antara 36 sampai 40 tahun
( ) Di atas 45 tahun
7. Riwayat Pendidikan
SMA

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

S1

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

S2

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

S3

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

Lainnya

: ………………… Tahun …….. Jurusan …………………

8. Pengalaman Mengajar
( ) Kurang dari 5 tahun
( ) Antara 5 sampai 10 tahun
( ) Antara 10 sampai 20 tahun
( ) Lebih dari 20 tahun
9. Pengalaman mengajar bahasa Jawa SD
( ) Kurang dari 5 tahun
( ) Antara 5 sampai 10 tahun
( ) Antara 10 sampai 20 tahun
( ) Lebih dari 20 tahun
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A. Petunjuk Pengisian Angket
1. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda
centang (√) pada kolom skor.
2. Penjelasan skala penilaian validasi produk adalah sebagai berikut:

No



skor 4 = Sangat Baik



skor 3 = Baik



skor 2 = Kurang Baik



skor 1 = Sangat Kurang Baik
Aspek

Pernyataan

Skor
4

1

Aspek

Tampilan teks yang jelas

tampilan

dan mudah dipahami

2

Memuat kejelasan ilustrasi
yang mudah dimengerti

3

Memuat

ilustrasi

yang

ilustrasi

yang

menarik
4

Memuat

sesuai dengan materi
5

6

Aspek

Memuat

materi

yang

penyajian

lengkap

materi

Memuat kalimat yang jelas
dan mudah dibaca

7

Memuat istilah-istilah yang
jelas dan mudah dipahami

8

Kesesuaian contoh dengan
materi yang terdapat pada
isi buku

9

10

Aspek

Meningkatkan

manfaat

peserta didik
Merangsang

145
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imajinasi

3

2

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

peserta didik
Jumlah Skor
Rata-Rata Skor

B. Saran Perbaikan
Saran dan pesan perbaikan secara umum untuk buku pop-up berbahasa
Jawa:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Klaten,

Maret 2020

Validator

(Sabar, S.Pd.)

Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu
Kata-kata inspirasi untuk semangat melakukan perubahan:
“WONG URIP KUWI URUP”
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Lampiran 11 Hasil Validasi Guru Bahasa Jawa
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Lampiran 12 Rekapitulasi Skor Hasil Validasi
Rekapitulasi Skor Hasil Validasi
No

Validator

Hasil
Rata-rata

Kategori

Skor
1

Guru Bahasa Jawa SD

3,9

“Sangat Baik”

2

Ahli Bahasa

3,6

“Sangat Baik”

3

Ahli Media

3,7

“Sangat Baik”

Jumlah Skor

11,2

Rata-rata

3,73

Kategori

“Sangat Baik”
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Lampiran 13 Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 14 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
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Lampiran 15 Gambar Produk yang Dikembangkan
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Lampiran 16 Dokumentasi
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Caecilia Citra Aditama Kurniasari lahir di Klaten,
24 November 1997. Anak tunggal dari Bapak Yosep
Hadiyanto

dan

Ibu

S.

Yuhana

Lilis

Apriastuti.

Menempuh pendidikan dasar di SD Kanisius Wonogiri
hingga kelas 5 kemudian pindah di SD Negeri 1 Keden
Pedan Klaten hingga lulus di tahun 2010. Dilanjutkan
dengan pendidikan menengah di SMP Negeri 1 Pedan
Klaten dan lulus tahun 2013. Pendidikan menengah atas
di SMA Negeri 1 Cawas Klaten dengan jurusan IPA
sampai lulus di tahun 2016.
Di tahun 2016 melanjutkan studi di perguruan tinggi di Universitas Sanata
Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan
Guru Sekolah Dasar (PGSD). Selama menjalani masa studi di perguruan tinggi,
peneliti pernah menjadi anggota organisasi mahasiswa yaitu Himpunan
Mahasiswa Program Studi (HMPS PGSD) bidang Sosial dan Masyarakat pada
tahun 2016/2017. Peneliti juga terlibat dalam kepanitiaan di dalam kampus antara
lain, Devisi Publikasi dan Dokumentasi Pagelaran Wayang Kardus 2016, Dampok
Inisiasi Prodi (INSIPRO) pada tahun 2017, Ketua Pelepasan Calon Wisuda pada
tahun 2017, Koordinator Humas PGSD Celebration pada tahun 2018.
Menjadi seorang guru merupakan keinginan orang tua sejak dulu, peneliti
menerima masukan dari orang tua agar menjadi guru sekolah dasar. Orang tua
memiliki harapan agar nanti anaknya bisa menjadi seorang guru PNS. Untuk
menggapai cita-cita kedua orang tua, peneliti secara tekun belajar di prodi PGSD
Sanata Dharma agar dapat membahagiakan kedua orang tua. Selama mengikuti
perkuliahan di PGSD, peneliti mendapatkan banyak sekali pengalaman anatara
lain, mengikuti pelatihan inisiasi prodi, Kursus Mahir Dasar, Bimbingan Belajar 1
dan 2, Pengenalan Lapangan Persekolahan 1,2,dan 3, Kuliah Kerja Nyata,
mengikuti dialog dosen dan mahasiswa, seminar, dan kuliah umum.
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