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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi atau 

menyampaikan pesan terhadap satu sama lain. Menurut Sugihastuti (2000:8), bahasa 

merupakan alat komunikasi yang efektif yang dapat digunakan dalam berbagai situasi, 

seperti menyampaikan gagasan (dalam Dewi, Sri, Suparmin, Titik, Bambang, 2013, p. 13). 

Oleh sebab itu, bahasa merupakan suatu hal yang penting bagi manusia, karena tanpa 

bahasa, manusia akan sulit untuk menyampaikan sebuah gagasan atau pesan secara 

lisan maupun tertulis. 

Selain bahasa, manusia juga menggunakan simbol-simbol yang digunakan untuk 

berkomunikasi untuk menyampaikan pesan secara tertulis yang digunakan dalam 

berbagai kebutuhan seperti berkirim surat, dan lain sebagainya. Di jaman sekarang, untuk 

mengirim pesan manusia menggunakan simbol yang dinamakan huruf alfabet. Dahulu 

sebelum adanya huruf alfabet, manusia menggunakan aksara-aksara atau simbol-simbol 

yang mereka ketahui untuk berkomunikasi. 

Di pulau Jawa sendiri, khususnya di Jawa Tengah terdapat aksara yang dikenal 

sebagai Aksara Jawa. Aksara Jawa merupakan salah satu sumber keberagaman budaya 

berupa bahasa yang dimiliki oleh Jawa Tengah. Oleh karena itu, melestarikan Aksara Jawa 

adalah hal yang wajib dilakukan oleh kita sebagai masyarakat yang tinggal di tanah Jawa, 

khususnya Jawa Tengah. Hal tersebut perlu ditanamkan sejak dini, agar anak-anak dapat 

memahami dan belajar pentingnya kebudayaan tersebut. Seperti pendapat pendapat 

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang berpendapat bahwa bahasa dan 

sastra Jawa menyimpan pengetahuan yang luhur. Maka perlu keseriusan optimal untuk 

melestarikan budaya, aksara, dan bahasa Jawa yang diterapkan ke dalam perilaku, mulai 

dari olah cipta, olah rasa, hingga olah karya (www.badanbahasa.kemdikbud.go.id). Oleh 

sebab itu pemerintah Jawa Tengah mengadakan pembelajaran Bahasa Jawa sejak 

Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah dan Aksara Jawa sejak kelas 3 SD. 

Namun media pembelajaran Aksara Jawa di sekolah hanya sebatas buku paket yang 

diberikan oleh guru. Buku-buku tersebut berisi pengetahuan dan soal-soal tetapi hanya 

sebatas itu. Berikut ini adalah lampiran gambar buku paket yang digunakan di sekolah: 

http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id/
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Gambar 1.1 Buku Kulina Bahasa Jawa 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Februari 2017 

 

Buku ini merupakan buku yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran Aksara Jawa di 

sekolah dengan menggunakan kurikulum 2013. Standar kompetensi bagi Aksara Jawa 

untuk kelas 3 SD adalah memahami, membaca 20 jenis karakter dalam Aksara Jawa dan 

membaca kalimat sederhana dari Aksara Jawa tersebut serta menulis kalimat sederhana 

menggunakan Aksara Jawa. 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan 

seputar pembelajaran Aksara Jawa di sekolah tersebut, penulis memberikan beberapa 

pertanyaan kepada 32 responden di SD PL Xaverius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Diagram Senang/Tidak Belajar Aksara Jawa 

 

Ketika diberi pertanyaan tentang apakah mereka suka belajar Aksara Jawa, hasilnya, 

81.25% dari 32 anak menyukai belajar Aksara Jawa, 18.75% tidak suka belajar Aksara 

Jawa, dan 0% menjawab biasa saja.  
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Gambar 1.3 Diagram Sulit/Tidak Belajar Aksara Jawa 

 

Ketika diberi pertanyaan apakah belajar Aksara Jawa itu sulit atau tidak, hasilnya 50% 

dari 32 anak menganggap bahwa belajar Aksara Jawa itu sulit, 37.5% menjawab tidak 

sulit, dan 12.5% menjawab biasa saja. Berikut adalah beberapa alasan yang menganggap 

bahwa belajar Aksara Jawa itu sulit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Diagram Sulit/Tidak Belajar Aksara Jawa 

 

50% dari yang menjawab Aksara Jawa sulit beralasan tidak hafal, 12.5% beralasan susah 

menulis. 37.5% beralasan sulit. 

 Kesimpulan yang didapat dari hasil riset tersebut adalah banyak anak di SD PL 

Xaverius yang menyukai belajar Aksara Jawa, tetapi sebagian besar anak-anak merasa 

bahwa Aksara Jawa itu sulit. Hal tersebut merupakan sesuatu yang berbanding berbalik 

karena sebagian besar menyukai belajar Aksara Jawa, namun di sisi lain merasa bahwa 

belajar Aksara Jawa itu sulit dengan berbagai alasan, yaitu tidak hafal, susah menulis, dan 

sulit. 

50%

12.50%

37.50%

Tidak Hafal
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Maka dari itu penulis tertarik untuk mengajak anak-anak untuk belajar Aksara Jawa 

sebagai bagian dalam melestarikan budaya dan membantu anak dalam belajar dan 

memahami Aksara Jawa. Mengingat bahwa Aksara Jawa merupakan warisan budaya 

daerah yang perlu dilestarikan oleh generasi bangsa, terlebih bagi masyarakat Jawa 

Tengah. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah media interaktif berupa buku yang menarik, 

menyenangkan, dan edukatif untuk membantu anak belajar Aksara Jawa. Oleh karena itu, 

penulis memilih judul “PERANCANGAN BUKU INTERAKTIF BELAJAR AKSARA JAWA 

UNTUK ANAK KELAS 3 SD”. Perancangan buku dengan metode interaktif ini dilakukan 

agar anak-anak tertarik dan ikut aktif, sehingga materi yang disampaikan melalui buku 

tersebut dapat diserap dengan baik oleh anak-anak, sehingga anak-anak dapat mudah 

menghafalkan dan menulis Aksara Jawa. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Permasalah pokok yang dihadapi adalah sebagai berikut: 

 Anak-anak mengalami kesulitan dalam mengahafalkan Aksara Jawa 

 Anak-anak mengalami kesulitan dalam menulis Aksara Jawa 

 Media yang digunakan dalam pembelajaran Aksara Jawa di sekolah dianggap susah 

dan membosankan 

 

I.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam  maka 

penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. 

Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan bagaimana menyampaikan 

bentuk-bentuk visual Aksara Jawa kepada anak kelas 3 SD agar dapat mudah 

menghafalkan dan menulis Aksara Jawa. 

 

I.4 Perumusan Masalah 

Melihat bahwa masih banyak anak kelas 3 SD yang mengalami kesulitan dalam 

menghafalkan dan menulis Aksara Jawa, sehingga hal tersebut dijadikan permasalahan 

untuk merancang buku pembelajaran Aksara Jawa yang interaktif untuk mengajak anak-

anak agar mudah mempelajari Aksara Jawa. 

Perumusan masalah dapat disimpulkan menjadi, “Bagaimana merancang buku 

interaktif belajar Aksara Jawa bagi anak kelas 3 SD?” 

 

I.5 Tujuan Penelitian 
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Mengaplikasikan konsep kreatif desain komunikasi visual untuk merancang buku 

interaktif belajar aksara jawa untuk kelas 3 SD sebagai metode baru agar anak-anak 

tertarik dan ikut aktif. Sehingga materi yang disampaikan melalui perancangan buku 

tersebut dapat diserap dengan baik oleh anak-anak agar dapat mudah menghafalkan dan 

menulis Aksara Jawa. 

 

I.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Bagi Mahasiswa 

 Menerapkan materi perancangan DKV pada kasus nyata untuk membantu 

anak-anak kelas 3 SD mempelajari Aksara Jawa. 

 Menyampaikan pendapat/ide kreatif dengan memakai visual desain di 

masyarakat. 

1.6.2 Bagi institusi akademik 

 Ikut serta dalam memecahkan masalah edukasi lewat jalur edukasi dengan 

ditemukannya strategi yang sesuai. 

 Menambah wacana untuk pengembangan institusi akademik. 

 

I.7 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian dilakukan dengan menggunakan metode campuran (mixed 

methods)  karena data yang diperoleh oleh penulis bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif adalah data yang berbentuk tulisan yang diperoleh penulis dan disajikan dalam 

bentuk laporan. Sedangkan data kuantitatif berupa angka. 

Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif dokumentatif,yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data tersebut kemudian 

dianalisa untuk endapatkan kesimpulan.  

Dalam pengumpulan data, ditempuh dengan cara-cara berikut:  

1.7.1 Metode Studi Pustaka 

Pengumpulan informasi berupa teori sebagai bahan acuan melalui sumber-sumber 

pustaka. Tujuan dari studi pustaka ini adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian.  

1.7.2 Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah proses menjawab keterangan untuk tujuan penulisan. 

hal ini dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan narasumber. Responden yang dimaksud adalah semua orang, 

baik secara individu maupun secara kolektif yang nantinya akan dimintai 
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keterangan oleh pencari data. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara 

melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penulisan 

makalah ini, yaitu guru-guru di beberapa sekolah di Semarang yang mengajar 

Aksara Jawa untuk anak kelas 3 SD. 

1.7.3 Metode Kuisioner 

Kuisioner merupakan salah satu alat yang digunakan penulis dalam memperoleh 

data. Kuisioner tersebut berisi pertanyaan singkat seputar pembelajaran Aksara 

Jawa yang ditujukan kepada siswa kelas 3 SD di beberapa sekolah di Semarang. 

 

I.8 Sistematika Penulisan 

Bab I 

Bab I berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

sistematika penulisan. 

Bab II 

Bab II merupakan tinjauan umum yang berisi kerangka berpikir, landasan teori, kajian 

pustaka, dan studi komparasi. 

Bab III 

Bab III menjelaskan tentang strategi komunikasi yang berisi hasil penelitian yaitu 

kuesioner, wawancara, dan studi pustaka, analisis, sasaran khalayak (target audience), 

dan strategi komunikasi. 

Bab IV 

Strategi kreatif yang berisi konsep visual, konsep verbal, dan visualisasi desain. 

Bab V 

Mengambil kesimpulan dari analisis yang telah didapatkan, dan memberikan saran 

mengenai hasil dari penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

II.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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II.2 Landasan Teori 

II.2.1 Aksara Jawa 

Aksara Jawa merupakan karakter Jawa (huruf Jawa) yang memiliki 20 jenis 

karakter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 20 Karakter Aksara Jawa 
Sumber: www.joglosemar.com 

 

 Prihantono, Djati (2011) dalam bukunya menceritakan simbol dari Aksara Jawa 

memiliki arti: 

Hanacaraka: Ada utusan 

Datasawala: Saling bermusuhan 

Padajayanya: Saling menaklukan 

Magabatanga: Kemudian Binasa 

 Urutan Aksara Jawa tersebut didasarkan pada legenda Ajisaka. Aksara Jawa 

diciptakan oleh Ajisaka untuk mengenang kedua pelayan setianya yang meninggal. 

Oleh karena itu, Ajisaka membuat Aksara Hanacaraka untuk dapat mengirimkan 

pesan. 

 Pengertian tentang Aksara Jawa ini akan digunakan penulis sebagai materi isi 

atau konten dalam buku. 

 

II.2.2 Sejarah Aksara Jawa 

     Sejarah Aksara Jawa berasal dari legenda Ajisakan yang berasal dari Tanah 

Hindhustan. Diceritakan Ajisaka merupakan seorang putera ratu yang bijaksana 

dan pintar, karena itu ia ingin pergi ke Tanah Jawa untuk mengajarkan ilmunya 

kepada masyarakat disana. Ajisaka mengajak 4 pelayannya; Duga, Prayoga, Dora, 

dan Sembada untuk ikut bersamanya. 
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 Sebelum sampai di Tanah Jawa, Ajisaka sempat beristirahat di Pulau Majethi. 

Kemudian melanjutkan perjalanannya kembali dengan mengajak dua pelayannya 

yaitu, Duga dan Prayoga. Sementara dua pelayannya yang lain, yaitu Dora dan 

Sembada tetap berada di Pulau Majethi untuk menjaga keris pusaka milik Ajisaka. 

Ajisaka berpesan agar Dora dan Sembada tidak meninggalkan Pulau Majethi. 

 Ajisaka melanjutkan perjalannya kembali, dan sampailah ia di Medang 

Kamulan. Medang Kamulan sendiri dimpimpin oleh seorang raja bernama Dewata 

Cengkar yang suka memakan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu banyak rakyatnya 

yang melarikan diri karena ketakutan. Selama di Medang Kamulan, Ajisaka banyak 

mengajarkan ilmunya kepada penduduk disana. Sehingga ia banyak dikagumi dan 

dicintai oleh masyarakat disana. 

 Pada suatu hari, Dewata Cengkar marah karena banyak rakyatnya pergi 

meninggalkan Medang Kamulan, sehingga tidak ada yang bisa ia makan. 

Kemudian Ajisaka diangkat untuk menjadi priyayi, tetapi Ajisaka menolak. Ajisaka 

meminta Dewata Cengkar untuk mengambil tanah, Dewata Cengkar pun setuju 

hingga akhirnya dia mengambil tanah sedikit-demi sedikit hingga akhirnya ia jatuh 

ke Laut Selatan dan berubah wujud menjadi buaya putih. 

 Rakyat Medang Kamulan merasa bahagia karena Dewata Cengkar tidak dapat 

lagi memangsa mereka. Akhirnya Ajisaka diangkat menjadi raja Medang Kamulan, 

dan diberi gelar Prabu Jaka/Prabu Widyaka.  

 Kemudian diceritakan bahwa Ajisaka menyuruh dua pelayannya, yaitu Duga 

dan Prayoga untuk menjemput Dora dan Sembada yang masih berada di Pulau 

Majethi. Tetapi Sembada tidak percaya karena ingat pesan Ajisaka untuk tetap 

tinggal Pulau Majethi. Akhirnya Duga, Prayoga, dan Dora pergi meninggalkan 

Sembada dan menemui Ajisaka. Tetapi sampai disana, Ajisaka marah karena 

Sembada tidak kembali. Ajisaka memerintahkan Dora untuk kembali ke Pulau 

Majethi dan membawa Semada kepadanya. 

 Singkat cerita, Sembada tetap tidak percaya kepada Dora sehingga akhirnya 

mereka bertarung dan keduanya meninggal. Ajisaka yang tau hal tersebut merasa 

sedih sehingga akhirnya ia menciptakan Aksara Jawa untuk mengenang kedua 

pelayannya tersebut (Prihantono. Djati, 2011) 

 Sejarah tentang Aksara Jawa ini akan dijadikan penulis sebagai bahan materi 

isi atau konten dalam perancangan buku. 

 

II.2.3 Perkembangan Pikiran/Intelektual dan Daya Ingat Anak Usia 8 tahun 
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 Dalam buku “Psikologi Perkembangan” oleh Drs. H. Abu Ahmadi dan Drs. 

Munawar Sholeh (2005), dikemukakan bahwa perkembangan pikiran berhubungan 

dengan proses perkembangan pengamatan dan tanggapan anak, maka 

perkembangan pikiran dikategorikan kedalam dua tahapan, yaitu : 

 Berpikir secara konkret (dengan objek nyata), proses berpikir anak harus 

distimulasi melaui media berupa benda atau alat peraga 

 Berpikir secara simbolis atau sistematis, kemampuan berpikir anak 

menggunakan simbol-simbol, maka anak sudah mengenal huruf, angka, 

simbol-simbol tertentu, dan sebagainya. 

 Anak usia 8-12 tahun memiliki daya yang kuat dan dapat menerima banyak 

materi yang disampaiakan. 

 Menurut Oswald Kroh, anak usia 8-10 tahun dikategorikan kedalam periode 

realis naif, yaitu anak sudah mulai dapat membedakan bagian-bagian, akan tetapi 

belum mampu mengembangkan antara satu dengan lainnya dalam suatu totalitas. 

Unsur fantasi yang asalnya ikut berpengaruh sudah diganti dengan pengamatan 

konkret. (sumber: Drs. H. Abu Ahmadi dan Drs. Munawar Sholeh. Psikologi 

Perkembangan. 2005). 

 Teori tentang perkembangan pikiran/intelektual dan daya ingat anak digunakan 

penulis untuk mengetahui bagaimana perkembangan pikiran dan daya ingat anak 

usia 8 tahun. 

 

II.2.4 Perkembangan Imajinasi/Fantasi Anak Usia 8 tahun 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), imajinasi atau fantasi memiliki 

arti “daya pikir untuk membayangkan; khayalan” (h. 546). Fantasi memiliki peran 

penting bagi anak-anak. Selanjutnya dalam buku “Psikologi Perkembangan” oleh 

Drs. H. Abu Ahmadi dan Drs. Munawar Sholeh, (2005), dikemukakan beberapa 

nilai fantasi bagi anak: 

a. Sebagai media hiburan 

b. Membantu anak menyerap materi pembelajaran 

c. Membantu membentuk moral anak 

 Daya imanjinasi atau fantasi anak berubah sesuai perjalanan usianya, berikut 

adalah pendapat beberapa ahli mengenai fase-fase perkembangan imajinasi atau 

fantasi anak. 

1. Menurut Drs. H. Abu Ahmadi dan Drs. Munawar Sholeh, (2005) 

 Masa dongeng, 4-8 tahun. Anak senang dengan cerita dongeng seperti 

raja-raja, pemburu, dan sebagainya. 
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 Masa robinson crusoe, 8-12 tahun. Pada masa ini anak tidak menyukai lagi 

dongeng yang fantastis, anak lebih menyukai cerita nyata dan masuk akal. 

 Masa pahlawan, 12-15 tahun. Pada masa ini, fantasi ilusionitis anak lambat 

laun lenyap dan anak menyukai buku-buku perjuangan, karya-karya non-

fiksi, dan sebagainya. 

2. Menurut Buhler, Charlotte 

 Usia 0-4 tahun 

Masa cerita struwelpeter. Pada masa ini anak lebih lebih peduli pada dirinya 

sendiri dan tidak peduli dengan sekitar. 

 Usia 4-8 tahun 

Anak sangat menyukai cerita-cerita khayal seperti dongeng, karena pada 

masa ini, pengaruh imajinasi anak sangat kuat. 

 Usia 8-12 tahun 

Anak-nak menyukai cerita yang realistiis dan daya imajinasinya mulai 

berkurang. Dalam masa ini, anak mampu membedakan antara khayalan 

dan realitas (dalam Ahmadi, Sholeh, 2005, h. 100-101) 

3. Menurut Kroh, Oswald 

 Sintesis fantasi, 7-8 tahun. Pengaruh imajinasi pada anak sangat kuat 

sehingga antara imajinasi dan realita saling membaur 

 Masa realisme naif, 8-10 tahun. Segala yang dilihat oleh anak dapat 

diterima karena pada masa ini disebut sebagai masa belajar bagi anak-

anak. 

 Masa realisme kritis, 10-12 tahun. Anak mulai berpikir lebih rumit 

 Masa subjektif, 12-14 tahun. Anak mulai mementingkan dirinya sendiri 

(dalam Ahmadi, Sholeh, 2005, h. 115). 

4. Menurut Meuman 

 Masa sintesis fantasi, 7-8 tahun. Dalam masa ini pengamatan anak masih 

menyeluruh sehingga pengamatan anak masih dipengaruhi oleh daya 

imajinasi 

 Masa analisis, 8-12 tahun. Anak sudah mampu membedakan antara 

imajinasi dan kenyataan, sehingga daya imajinasi anak dalam masa ini 

sudah berkurang 

 Masa logis, 12 tahun keatas. Anak mampu berpikir menggunakan logikanya 

(dalam Ahmadi, Sholeh, 2005, h. 114-115). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, didapat kesimpulan bahwa anak 

usia 8 tahun digolongkan kedalam 2 kategori dan merupakan usia peralihan 
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dimana anak masih memiliki daya imajinasi, tetapi sedikit demi sedikit mulai 

menerima kenyataan. Sehingga kenyataan dan imajinasi/fantasi dipadukan. Teori 

imajinasi anak ini akan digunakan sebagai landasan dalam mengetahui gaya 

desain atau ilustrasi dan materi isi yang sesuai untuk anak usia 8 tahun. 

 

II.2.5 Kategori Buku untuk Anak Usia 8 tahun 

     Menurut Reni Akbar-Hawadi dalam bukunya yang berjudul, Psikologi 

Perkembangan Anak (2011), perkembangan intelektual anak usia 7-9 tahun 

penting untuk disamakan dengan sekolah. Buku merupakan media yang digunakan 

selama kegiatan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu buku-buku yang 

digunakan harus dapat membantu mereka dalam pelajaran di sekolahnya. Pada 

usia ini, anak-anak menggemari cerita-cerita yang merangsang imajinasi dan dan 

mengajak anak untuk aktif. 

 

II.2.6 Analisa SWOT 

     Menurut Rangkuti, Freddy (2006), teknik analisa SWOT bertujuan untuk 

membuat strategi dengan mengidentifikasi berbagai faktor. Strategi dapat 

diperoleh dengan menentukan faktor internal dan faktor eksternal dari sebuah 

kinerja. Faktor internal meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness), 

sedangkan faktor eksternal meliputi kesempatan (opportunities) dan ancaman 

(threats). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bagan Analisa SWOT 
Sumber: Analisis SWOT Teknik Membedah Analisa Bisnis, 2006 
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II.2.7 Teori Efek Komunikasi Massa 

Menurut Wiyanto (2006), efek komunikasi merupakan penerima mengalami 

perubahan-perubahan akibat menerima suatu pesan dari komunikan. 

Efek komunikasi massa dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu: 

1. Efek kognitif, tersampaikan pengetahuan dari penyampai pesan kepada target 

sasaran tentang produk yang ingin disampaikan 

2. Efek Afektif, target sasaran merasakan/timbul suatu perasaan dari produk yang 

disampaikan oleh komunikan 

3. Efek behavioral, perilaku target sasaran untuk membeli produk (Soegito, 2007). 

 

II.2.8 Metode Penelitian Campuran (Mixed Methods) 

     Menurut Creswell (2014), Metode penelitian campuran (mixed methods) 

merupakan kombinasi atau gabungan antara metode kualitatif dan metode 

kuantitatif. Peneliti menggunakan untuk menguji hasil penelitian menggunakan 

pendekatan yang berbeda. Selain itu agar mendapatkan hasil pemahaman yang 

lebih baik. Berikut adalah prosedur-prosedur metode campuran menurut Creswell 

(2014): 

1. Timing (waktu) 

Menentukan waktu dalam mengumpulkan data, baik kualitatif dan kuantitatif. 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data secara berharap, yaitu 

mengumpulkan data kuantitatif terlebih dahulu. 

2. Weighting (bobot) 

Memilih jenis penelitian yang akan diutamakan (kuantitatif/kualitatif). Dalam 

penelitian ini, penelitian kuantitatif dan kualitatif memiliki bobot yang seimbang 

karena masing-masing jenis penelitian tersebut digunakan untuk mengetahui 

data yang berbeda. Penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui apa 

kendala yang dialami oleh anak-anak dalam mempelajari Aksara Jawa, 

sedangkan penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui jenis buku dan 

ilustrasi yang akan diterapkan dalam perancangan. 

3. Mixing (pencampuran) 

Menggabungkan atau menggabungkan data dari hasil penelitian kuantitatif dan 

kualitatif. 

4. Teorizing (teorisasi) 

Teori-teori yang digunakan sebagai landasan bagi proses penelitian. 
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II.2.9 Teori Warna 

Warna menurut Wong, (1981:67), 

“warna dapat didefinisikan secara objektif/isik sebagai sifat cahaya yang 
dipancarkan atau secara subjektif/psikologis sebagai bagian dari pengalaman 
indera penglihatan” (dalam Nugroho, Sarwo, 2015). 

Setiap warna memiliki karakteristik dan kesan yang dapat dirasakan oleh yang 

melihatnya. Berikut karakter dan simbolisasi warna menurut Nugroho, Sarwo 

(2015) : 

- Kuning 

Memiliki karakter cerah, gembira, ramah, penuh energi, dan sebagainya. 

Warna kuning memiliki simbol keagungan, kekuatan, kejayaan, dan 

sebagainya. Warna kuning diasosiasikan pada warna matahari. 

- Jingga 

Memiliki karakter dan simbol kehangatan dan juga bahaya. Warna ini 

diasosiasikan pada awan senja. 

- Merah 

Warna merah memiliki karakter kuat, berani, energik, agresif, dan panas. 

Warna merah sering diasosiasikan pada api. 

- Ungu 

Warna ungu merupakan percampuran dari warna merah dan biru, sehingga 

warna ungu membawa kedua sifat dari merah dan biru. Warna ini memiliki 

karakter angkuh dan menjadi lambing dari kejayaan. 

- Biru 

Warna biru memiliki karakter dingin, sedih, tenang dan merupakan lambing dari 

perdamaian. Warna ini sering diasosiasikan pada langit, air, dan sebagainya. 

- Hijau 

Warna hijau memiliki karakter segar, damai, dan sebagainya. Warna ini menjadi 

lambang kesuburan, kesetiaan, keabadian, dan sebagainya. Warna hijau 

sering diasosiasikan pada tumbuh-tumbuhan. 

- Putih 

Warna putih memiliki karakter tenang, suci, positif dan menjadi lambang 

kedamaian, kesucian, kelembutan, bersih. 

- Hitam 

Warna hitam memiliki karakter tegas, sedih, duka, dan sebagainya. Warna ini 

sering dijadikan simbol malapetaka, kesedihan, dan sebagainya. 
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II.2.10 Teori Layout 

Menurut Surianto Rustan (2010), layout memiliki 4 prinsip, yaitu: 

1. Sequence/urutan 

Mengatur urutan informasi yang ingin ditujukan kepada audiens, mana yang 

lebih dulu dibaca. Sehingga adanya urutan ini, audiens akan secara otomatis 

melihat hal ingin disampaikan lebih dulu. 

2. Emphasis/penekanan 

Emphasi merupakan penekanan pada urutan. Penekanan ini dapat dilakukan 

dengan cara memberi ukuran yang lebih besar daripada elemen lainnya, 

menekankan pada kontras, menciptakan elemen layout yang unik sehingga 

menarik audiens 

3. Balance/keseimbangan 

Ada 2 keseimbangan dalam layout, yaitu asimetris dan simetris. Keseimbangan 

layout asimetris memberikan kesan dinamis atau adanya pergerakan sehingga 

tidak terkesan kaku. Sebaliknya keseimbanyan layout simetris memberikan 

kesan konvensional, kaku, dan sebagainya. 

4. Unity/kesatuan 

Unity memiliki arti kesatuan dari elemen-elemen yang terlihat dan pesan yang 

disampaiakan. Sehingga elemen yang ditampilkan harus sesuai dengan pesan 

yang disampaiakan. 

 

II.3 Kajian Pustaka 

II.3.1 Psikologi Perkembangan Anak: Mengenal Sifat, Bakat, dan Kemampuan 

Anak_ Dr. Reni Akbar-Hawadi, 2011  

 Buku ini mengupas psikologis perkembangan anak dan hal-hal yang berkaitan 

dengan perkembangan anak. Alasan penulis menggunakan buku ini sebagai 

referensi karena di dalam buku ini terdapat informasi dan teori yang dapat 

digunakan sebagai pelengkap untuk mengetahui psikologis perkembangan anak. 

Selain itu, dalam buku ini terdapat teori tentang membaca, minat membaca, dan 

perkembangan intelektual anak yang digunakan penulis sebagai bahan referensi. 

II.3.2 Psikologi Perkembangan_Drs. H. Abu. Ahmadi dan Drs. Munawar Sholeh, 

2005 

 Buku ini membahas tentang perkembagan pikiran/intelektual dan daya ingat 

serta daya imajinasi/fantasi anak. Teori-teori dalam buku tersebut menjadi referensi 

bagi penulis dalam perancangan ini. 

II.3.3 Kulina Bahasa Jawa_Haryo W. M, 2015 



 

16 
 

 Buku ini merupakan buku paket Bahasa Jawa untuk kelas 3 SD/MI yang 

digunakan di salah satu sekolah swasta. Dalam buku ini terdapat pelajaran aksara 

jawa yang dapat dijadikan penulis sebagai bahan referensi untuk merancang buku 

interaktif belajar Aksara Jawa. Selain itu, buku tersebut juga penulis gunakan 

sebagai bahan komparasi untuk membandingkan media pembelajaran Aksara 

Jawa. 

II.3.4 Aku Bisa Basa Jawa 3_Yatmana Sudi, dkk, 2012 

Buku ini merupakan buku paket Bahasa Jawa untuk kelas 3 SD/MI yang 

digunakan di salah satu sekolah negri. Buku ini penulis gunakan sebagai bahan 

komparasi untuk membandingkan media pembelajaran Aksara Jawa. 

II.3.5 Sejarah Aksara Jawa_Djati Prihantono, 2011 

 Buku ini mengulas lengkap sejarah Aksara Jawa dan tata cara penulisan 

Aksara Jawa yang dapat dijadikan referensi bagi penulis dalam perancangan ini. 

 

II.4 Studi Komparasi 

II.4.1 Kulina Basa Jawa 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Buku Kulina Bahasa Jawa 
Sember: Dokumentasi Pribadi, Februari, 2017 

 

Buku paket yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Jawa bagi kelas 3 SD/MI yang 

diterbitkan pada tahun 2015 oleh PT. Intan Pariwara. Buku paket ini digunakan sebagai 

media pembelajaran di salah satu sekolah swasta. 

Buku ini merupakan buku yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah 

dengan menggunakan kurikulum 2013 muatan lokal. Standar kompetensi bagi Aksara 

Jawa untuk kelas 3 SD adalah memahami, membaca 20 jenis karakter dalam Aksara 

Jawa dan membaca kalimat sederhana dari Aksara Jawa tersebut serta menulis kalimat 

sederhana menggunakan Aksara Jawa.  

 

II.4.2 Aku Bisa Basa Jawa 3 

Buku paket yang digunakan di salah satu sekolah negri dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa kelas 3 SD, diterbitkan tahun 2012 oleh penerbit Yudhistira. 
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Buku ini merupakan buku yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah 

dengan menggunakan kurikulum standar isi 2010 muatan lokal. Standar kompetensi bagi 

Aksara Jawa untuk kelas 3 SD adalah membaca dan menulis kalimat sederhana berhuruf 

Jawa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Buku Aku Bisa Basa Jawa 3 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, April 2017 

 

II.4.3 See Inside Kapal Bajak Laut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Buku See Inside Kapal Bajak Laut 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Februari 2017 

 

Buku interaktif yang diterbitkan oleh Erlangga for Kids. 

Buku ini menceritakan kisah tentang kehidupan bajak laut dengan metode interaktif flap 

book. Pembaca diajak mengenal sisi kehidupan bajak laut dengan cara yang 

menyenangkan dan interaktif. Dengan ilustrasi yang sesuai untuk anak-anak dan jenis flap 

book, yaitu salah satu jenis buku interaktif yang mengajak pembaca membuka halaman 

untuk mengetahui kejutan dibalik halaman tersebut. Metode flap book dalam buku ini dapat 

diterapkan dalam perancangan buku interaktif belajar Aksara Jawa. 

  


