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Sambutan Rektor

S uatnya

Penelitian Komp as Menycntnh Masyarakat

Assalarnu 'alaikun

!fr.

lIrb.

Alharndulillab" akhirnya melalui kesiapan yang matang paniria Serninai Na.$iorral

Gelar Prodr-rk Penelitian dan PPIvI UNY dapat nrenghelai

kogiatannya

sebagaimans honsep yang diharapkan. Untuk itu, rasa slukur patut kiranya kita
panjatkan keharlirat Allah Swt. y&ng telah melinnpa.rrkan rahmat dan hidayah-Nya
kepada kita sernua- demikian halnya, salarvat dan salan sudah sspanta$ya kita

sampaikan kepada

Nabi Besar Muhar.nmad sarv- Semoga kila

mendapatkan

syafaatnya di I'Iari Akhir kelak. Anrien.

Sungguh bukan peker-.jaan yang nrudah unluli mdnggclar produk penclitian dan

PPM- Bagaimana ridak, pekerjaan ini bukanlah habit para insan paneliti dafl
akadernisi- Biasanya para peneliti lebih senang untuk meneliti tanpa diimlrangi

f,ublikesi yang baik drrn strateg;.s. Akibatnlt, keberadaan perguman tinggi kcrap
dipandang sebagai "menara gading" y,ang hanya pandai berteori tanpa mampu
melakukan transtbnn a$i sosial secara baik. Untuk itu, kebera{i*en kegiatan ini

sctidakn)'a sebagai mang untuk nreng-(rrizrler persopsi yang sel:una ini
berkenrbang, sekaligur mernperlihatkan
kampus "rn<nrua

aif'

3zung

ke pubiik b*hu.l UNY

ln+rupakan

menriliki segudang produk penelitian )tng sflngal

bergu , bagi mtsydrakat, kan-rpl,s. dan dunja industri.

Tena "Kontribusi Penelirian dan PPlvl dalam hlenghasilkan lt:san Humarli.r dan
Protbsi':nal" merupalian ide yang Iepal \lntuk meniupai harapar di atas tanpa
harus mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Terlebih untuk n.remperkual gagasan

tersebut panitia mengladirkan para keynote speaker daa penrbicara ulana yang
trandal dan melniliki andi! besar dalaff ploses transfofinasi sosial' Kepada *€)ryote

speaker Prol. Dr. Sam l{erodiari (Dosen lPB/Reviewer Diilitabmas Dikti)
dan para pembicara utama, yakni: Prof. Dr. H. lvlusa Asy'arie (Rektor UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta); Prof.

Dr. rcr.nat

Sundani Nurono Soewandi, Apt'

(Revielver Senior Ditlitabmas Ditjen Dikti); Prof. Dr. Much

leus

Sa;lani (Rektor

IJniversilris Ncgeri Surabaya); (lan Prof. Dr. Eko Baroto WalLrya (Peneliti LIPJ),

sa)'a uc€pkan tcrima kasih ates kchadiran

d'n

pernikirannye. dc-nrikian halnya

ucapar y'a g terilna kasih, sal'a ucapksn kcparJa pora pcnulis protrrlrng
!flng trlah
sarna-sama bcrjasa membangun paradignra tcnlang pcntingnya publikasi dan geiar
produk penelitian di tcngah kritik masyarakat kepada pcrguruiin tidggi.

oleh karena itu, saya berharap segale
termesuk scgala masukkan

prblik

gaga-san yang

ditrlorka' traran sc'inar ini,

terhadap ktrgiatan

ini harus menjatli

cara{irn

perrting untuk panitia dalarn nternajukan dunia penelitian. Kepacla LFpM UNy,

.sa!a t€rus mendol'ong ulltuk terus *teningkatkan produk peneliurr dan pplvl
sekrligus manrpu nrernpublikasikan kepada
sehinrga cita-cifa LJNy di
'ra-sl,arakat

usia 1'ang telah mencapai serengah abad (UNy Ilr.fAS) ilapal dicapai dengan

harapan i'ang rnemuasktn berlandaskan ket&qwaan, kernandirian, rian
kecendekiaan, I,intuk ilLl. kelja keras rJal krearivias panitia rialam
nrempublikn^sikat karya dan produk pe:relitan dan ppM LlNY sangat diharapkansehingga

di usia r,ang ke-50 Tahr:n l_rNy rnakin

berrtenfb+t kepada.rgama.

n'rs1ak:rraq hangsa- dan negara.

Akhimya,

sa_r,a

kita serr

Anriel.

n:engucapkan selamat berkarya kepada panitia dar)
Feser[a
senrinar, semoga kegaitan ini rtrapat lrer-iaian tie:rgan sukses rlan berrnart"aat bagi
Lla.

I{/a.r"so l am

u' al nikum

Wr. lt' h.

]'-09,\'al(arrd, 2
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KATA PENGANTAR KETUA LPPM UNY

Puji syukur dipanjalkan ke hadirat Arrah, Tuhan yang Maha Esa atas segata rahmat dan
hidayah yang telah diberikan k€pada kita semua, sehingga buku prosiding seminar Nasionai
hasil penelitian dan gelar produk program pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 21

dan 22 April 2014 di Lembaga penelitian dan pengabclian kepada Masyarakat universitas
Negeri Yogyakarta (LPPM - UNy) dapat terwujud.
Buku prosiding ini memuat sejumlah artikel hasil penelitian dan program pengabdian

kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Bapak/lbu dosen UNy dan perguruan ti ggi
lain, serta mahasiswa yang dikumpulkan dan rritata oteh tim daram kepanitiaan seminar
nasional dan gelar produk program pengabdian kepada nrasyarakat tersebut. Oleh karena
itu, dalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada:

1.

Rektor UNY, Bapak prof. Dr. Rochmat Wahab, M. pd., MA. yang telah memfasilitasi
semua kegiatan seminar nasional dan gelar produk program pengabdian kepada
masyarakat ini.

2.

Bapak/lbu segenap panitia seminar nasional dan gelar produk program pengabdian
kepada masyarakat, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya demi
suksesnya kegiatan ini-

3.

Bapak/lbu dosen dan mahasiswa penyumbang artikel hasil penelitian dan program
pengabdian kepaCa masyarakat dalam kegiatan inj.
Semoga buku prosiding

ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk

kepentingan pengembangan ilmu, teknologi, seni, budaya, dan olah raga. Di sampjng itu,
diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi semua pihak dalam upaya pembangunan
bangsa dan nega ra.

Terakhir, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal hal yang kurang
berkenan. Sara| dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan buku
proslding ini.

NtP. 1962
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PENUNJANG "PIRANTI PAWON" PADA PROSES
PEMBELAJARAN BAHASA, SASTM, DAN BUDAYA JAWA DI SD

Siti Mulyani, Sri Harti Widyastuti, dan Sri Hertanti Wulan
U N IVE RS ITAS N EGERI
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ABSTRAK
PenelitiaD ini merupakan bagian dari tahapan penelitian pengembangan, dan
merupakan tahapan kelanjutan peneiitian tahun lalu. Secara keselut.uhan
penelitian jni berusaha mengembangkan bahan ajar penunjaDg untdl( mata
pelajaran bahasa laiva di

SD.

Penelitian pengembangan yang di lakukan dalam penelltian ini secara garis besar
dibedakan nrenjadi beberapa tahap. penelitian tahun ini merupakan tahapan untuk
melakukan uji coba pengguna terhadap bahan ajar yang telah meialui validasi ahli
maret i maupun validasi ahli pembelajaran. Uji coba pengguna dilakukan dua tahap
yaitu, uji coba pengguna skaia terbatas dan uji coba skala luas. lJata yang telah
lerkumpul pada penelitian ini diolah dengan me)akukan tabulasi atau rekapitulasi
tentang tanggapan guru maupun siswa terhadap kelayakan bahan ajar. Kemudian

mengbitung rata-rata skor tiap indikator. Dari jumlah rerata skor tiap aspek
tersebut kemudian kemudian djioterpretasikan.
Hasil ujicoba pengguna dalam skrla lerbatas menunlukkan bahan aja. yang berjudul
"Piranti Pawon Tradhisional" masuk dalam kategori sangat bajk. Hal itu tampak
dari aspek fisik perolehan keleluruhan skor sebesar 807 atau 84.7 % dari skor
maksimal, aspek isi pero)ehan keleluruhan sko. sebesar 698 atau 85.5 0/6 dari skor
maksimal, dan aspek bahasa perolehan kelel'.rruhan skor sebesar 604 atau BB.B %
dari skor mal<simal. llasil uJj coba skala luas menrrnjukkan bahwa bahan ajar masuk
daiam kategori sangat baik. Hal itu dapat diketahui dari aspel< fisik skor 2029 atau
79.6 a/o dari skor maksirnal, aspel( isi mendapatkan skor 17S3 atau B0 yo dari skor
maksimal, dan aspek bahasa mendapatkan skor 5317 atau 84.3 yo darj skor
maksimal. Meskipun demikian nrendapat beberapa saran pembenahan khususnya
dari aspek fisik dan isi.Pernberrahan yang teiah dilakukan ada beberapa hal.
Pembenahan berupa pengubahan cover, mer)jadj gambar seorang ibu yang memasak
Pernbenahan kedua dalah membenahi gambar-gambar peralatan dapur
tradisional yang terpotong, clan disesuail(an dengan posisi saat peralatan tersebut
dipergunakan. Pembenahan berikutnya adalah mengl<onsistenkan pemakaian istilah
anam-anaman,

di dapur,

Kota Runci: PENGEI'IBANGAN EAHAN AIAR "PtRANTI pAWON"

PENDAHULUAN

Hasil penelitian yang berjudul "Pengerrbangan Model Bahan Ajar potensi Daerah untuk
Ilenunjang PembeJajaran Bahasa Jawa di SD dan di SMP" berupa bahan Ajar penuntang yang
berjudul '?lranti Pawon Trodisional". Pada penelitian tertlahulu bahan ajar penuniang tersebut
brru sarnpai pada tahap valiclasi ahli materi bidang bahasa, sastra, dan b.daya Jawa serta
i alidasi darj ahli perrbelajaran bahasa, sastra, dan budaya fawa.
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untuk dapat memanfaatkan bahan ajar penunjang yang telah dihasill<an tersebut masih
diperlukan adanya penelitian lanjutan. perlunya penelitian laniutan tersebut terkait dengan
beberapa hal yang mendasar. Pertatna, sesuai dengan prinsip penelitian pe.gembangan, produk
vang ielah dihasilkan dari penelitian pengerrbangan tidak dapat langsung dipergunakan, tetapi
per)u dilakukan uji coba terlebih dahulu. Kedua, sesuai dengan hasil seminar hasil penelitian
terdahulu, yang menyarankan bahwa penelitian itu harus ditindaklanjuti dengan penelitian
selanjutnya untuk melakukan uji coba procluk bagi pengguna. Ketiga, terkait dengan kebutuhan
lapangan, dalam hal proses pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya fawa memang menterlukan
bahan ajar pendukung, tentunya yang diperlul<an adalah bahan ajar penunjang yang berkualitas,
untuk itu diperlukan pengujian terhadap bahan ajar yang telah dihasilkan.
Perlunya bahan ajar yang berkualitas sesuai dengan prinsip pembelajaran. Dalam proses ini
pembelajar haruslah bersifat aktif berusaha untuk mencari atau rnenemukan sesuatu yang
sedang dipelajari. Dalam kegiatan ini perlu melibatkan peserta didik untuk melakukan sesuatu
dengan menggunakan semua inderanya dan mengeksplorasi lingkungannya baik yang berupa
manusia, sesuatu, tempat, dan kejadian yang terjadi dalam kehidupan nyata di tengah-tengah
masyarakat. Dengan cara belajar yang demil<ian hasil belajarnya akan Iebih optimal dan
bermakna bagi para peserta didik, I<arena peserta didik terbiasa diasah untuk mengasah
keterampilan berfikirtingkatyanglebih tinggi dalarr hal inisampai pada tahapan memecahkan
masalah, analisis, sintesis dan evaluasi tentang bagaimana dan mengapa sesuatu yang terjadi di
sekitarnya.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut dapat dipergunakan salah satu pr-insip pembela;aran
yang diidentiflkasikan oleh Scario, Vale, dan clark fdalam suwarna,2002] yang berbunyi berikut
ini Pembelajar akan belajar secara optimal apabila mereka ditunjukkan pada aspek sosial
budaya sesuatu yang dipelajari serta diberi kesempatan untuk dapat mengalaminya secara
langsung. Lebih lanjut dijelaskan tentang implikasi dari prinsip tersebut pengajar hendaknya
memberikan fasilitas kemudahan kepada pembelajar untuk berkontak langsung dengan unsur
budaya yang sedang dipelajjarinya. llal 1tu dapat di)akukan dengan ntenyediakan gambar, buku
clan dapat juga berbagai karya budayanya. Sementara itu, aspek sosio budaya yang melingkupi
antara lain mencakup kchidupan )<elualga, l<ehidupan masyarakat, hjburan, media massa, tradisi
budaya, dan lembaga sosial politik serta berba!{ai peristiwa aktual.

Untul< itu pengembangan bahan ajar sebagai penunjang proses pembelajaran bahasa lawa
khususnya di SD dan sMP yang telah tersusun inj perlu ditindaklanjuti. pada l{esempatan ini

per)u penelitian yang bertujuan untuk pcngembangan bahan ajar sebagai penunjang proses
pembelajaran bahasa fawa khususnya di SD dan SMP yang telah tersusun benar-benar. dapat
diaplikasikan di dalam proses pembelajaran.

METODE PNEL]TIAN

Pendekatan yang dipergunakan dalam pene)itian

ini adalah Research ancl Development (R &D).
Penelitian ini nrerupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang berjuduJ ,,pengembangan
Model Bahan Ajar Berbasis Ppotensi Daerah untuk Menunjang pembelalaran Bahasa fawa di SD.
Pada penelitian awal nrenghasilkan produk berupa bahan ajar penunjang untul< pembelajaran
bahasa, sastra, dan budaya fawa. Nantun bahan ajar rersebut belum dapat .liapljkasjkan pada
proses pembe)ajaran, karena produl{ tadi baru clilakukan valjdasi dari ahlj materi bahasa,sastra
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dan budaya fawa beserta ahli pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya lawa. Bahan ajar
tersebut perlu uji coba pengguna. Penelitian ini berusaha menyempurnakan produk yang telah
dihasilkan dari penelitian terdahulu melalui proses uji coba pengguna dari kalangan terbatas
sampai kalangan 1'ang lebih luas sehingga bahan ajar tersusun benar-benar dapat diaplikasikan
dalam proses pembelajaran.
Sesuai saran dari reviewer dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian l\'fasyarakat untuk uji
pengguna skala terbatas cukup perr,vakiJan dari satu wilayah dan uji coba skala lttas cukup dua
rvilayah. Wilayah yang dipergunakan sebagai uji pengguna skala terbatas adalah Sleman dalam

hal ini adalah SD Negeri Purwamartani yang terletak di Dusun Japlaksari.

Kalurahan
dengan
tersebut
Sleman.
Kabupaten
Dinilihnya
sekolah
Kecamatan
Kalasan
Punvan.rartani
pertimbangan berikut ini. SD Negeri Purwamartani terletak di Dusun iaplaksari Kalurahan
Purwamartairi yang merupakan daerah di perbatasan antara pedusunan dan perumahan
Perumahan yang berada di sekitar SD Negeri Purwamarta ada beberapa komplek yaitu; ada
Perumahan Purwamartani Baru, Perumahan Mojosari, Perumahan Najmi Dua, Perumahan
Pertamina. Siswa SD Purwamartani berasal dari perumahan -perumahan tersebut iuga berasal
dari masyarakat di luar perumahan. Siswa yang berasal dari perumahan biasanya penguasaan
bahasa Jawanya kurang karena bahasa peugantar kehidupan sehari-hari mempergunakan
bahasa lndonesia sementara siswa yang berlrsal tiari luar perumahan penguasaan bahasa
Jawanya baik, meskipun bahasa Jawa ragam ngoko.

Wiiayah uji coba skala luas adalah Kota Madya Yogyakarta yang diwakili oleh SD Syuhada,
Kabuipaten Bantu diwakili oleh SD Negeri Bakulan, darr r,vilayah Gunung Kidul diwakili oleh SD
Negeri Panggang. Dipilihnya SD Negeri Panggang Gunung Kidul sebagai tempat ujicoba skala
luas dengan pertimbangan bahwa sekolahan tersebut dapat mewakili daerah yang berada di
bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan siswa kebanyakan berasal dari daerah yang
masyarakatnya masih menlpergunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pen6lantar dalanl kehidupan
sehari-hari. Selanjutnya dipilihnya SD Negeri Bakulan didasari pertimbangan sekolah terebut
mewakiii sel<olah yang berada di wilayah bagian barat Daerah Istimeu/a Yogyakarta serta
sekolah tersebut letal<nya di daerah perbatasan sehingga sistrra ada yang mempergunakan
bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari dan ada yang tidak
mempergunakan bahasa Iawa dalam percakapan sehar-j-hari. Sementara itu SD Syuhada
dipergunakan sebagai sekolah tempat ujicoba skala luas didasar pertimbangan seko)ah tersebut
mevrakilj daerah kota yang biasanya siswa tidal< nempergunakan bahasa fawa sebagai alat
komunikasi sehari-hari.
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Prosedur pengembangan pada penelitian jni dapat dilihat pada skema berikut.
Skema: Prosedur Pengembangan

Tahap studi awal

Model bahan

ajar awal

Studi pustaka: SK dan
KD wulangan basa

Studi lapangan: tenta ng
penguasaan ba hasa

Jawa, hasil pen elitia n

.Jawa siswa SD dan SMP

Model bahan ajar aural
tervalidasi "Piranti

pendahulu

Pawon Tra disiona

I

Tahap Studi Pengembangan

G

Uji coba terbatas
2 Str (Kota dan
Evaiuasr dan perbaikan

I]

Uji coba lebih luas
5 SD (Kota dan 4

Bahan ajar "Piranti
Pawon Trad ision al"

asi dan
penyempu rnaa
Eva lu

n

"Piranti Pawon
TradisionalTradisional" final
Baha n ajar

untuk mengumpulkan data pada penelitian ini digunakan berbagai tel{nik, yaitu angket, dan
wawancara. Angket yang diguanakan Lrntuk menjaring data tentang kualitas bahan ajar
ditujukan kepada gur rnaupun siswa sD. peny.sunan angket mengunakan skala likert dengan
bentuk kuesioner tertutup. Data yang diperoleh dari angket berupa data kualitatil yang terkait
dengan kualitas bahan ajar yang d ihlasifikasil<an atas fisik bahan ajar, isi bahan ajar dan bahasa
yang dioergunakan pada bahan ajar.
Aspek fisik tersebut terkait dengan ukuran buku, tcbal buku/ jumlah halaman, ke.jelasan tuJisair
dari atas indikator pemilihan huruf, ke.jelasan tulisan dari aspek ukuran huruf, l<ertas yang
dipergunakan, ukuran ilustrasi gambar, dan desain cover buku. Aspek isi bahan ajar penunjang

terdiri atas indikator keakuratan materi, untuk meningkatkan kelengkapan materi, untuk
meningkatkan kelengkapan materi kompetensi siswa, pengorganisasi materi mengikuti
sistematika keilmLran, materi mengembangkan keterampilan dan kemampuan berpikir, dan
matef i untuk merangsang inquiri. Aspek bahasa yang dipergunakan dalam baha n ajar penunjang
terdiri atas indjl{ator pcnggunaan Bahasa Jar,va yang baik dan benar, kesesuaian b;rhasa dengan
sasaran, kesesuaian bahasa dengan kaidah, dan kcrnudahan untrrk dibaca. Masing-rnasing
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komponen memiliki kategori tidak layak fskor 1], agak layak (skor 2J, layak (skor

31, dan sangat

Iayak [skor 4J..
Data yang didapat dari kuesioner kemudian ditabulasikan/' dibuat rekapitulasi. Kernudian dicari

sarat-rata skor tiap indicator dengnan mempergunakan rumus:

)x

X

:

skor rata-rata

tX

:

jumlahskor

N

: jumlah subiek

uji coba

Selanjutnya yang di)akukan adalah menjumiahkan rerata skor tiap aspek. Terakhir yang

dilakukan dalam analisis adalah menginterpretasi jum)ah rerata skor tiap aspek dengan
menggunakan kategori skaJa 4.
Tabel 1 : Penentuan Persepsi terhadap Tingkat penilaian
Tingkat Penilaian

76
57 21 -

o -

Kategori

100 o/o
75 0/o
50 o/o

Agak baik

25

Tidak baik

Sangat baik
Ba

a/o

ik

IX
Tingkat penjlaian ditetapkan dengan rumus

= =-

X

100 %
N

HASIL PENELITIAN

Hasil ujicoba pengguna skala terbatas terhadap bahan a.iar yang telah dikembangkan akan
disampaikan terpadu dari aspek fisi( isi, maupun bahasa. Di samping itu juga dipadukan daari
pendapat guru dan siswa. Hasii ujicoba ska)a terbatas dari aspek fisik dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabei 2: Hasil Uji Coba Pengguna Skala Terbatas
No

Aspek

Total Skor
Guru

Siswa

757
656
564

1.

Fisik

50

2.

Isi

3.

Bahasa

42
40

I

Total Skor

Vo

Keteranga n

807

a+7

Sanpat Baik

698
644

85.5

5ansat Baik

8.8

Sangat Baik

B
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil ujicoba pengguna bahan ajar penunjang
yang telah dikembangkan pada skala terbatas baik dari aspek fisik, isi, maupun bahasa
berkategori sangat baik. Kategori sangat baik pada aspek fisik tampak dari perolehan
keleluruhan skor sebesar 807 atau 84.7 o/o dari skor maksimal. Kategori sangat baik aspek isi
tampak dari perolehan keleluruhan skor sebesar 698 atau 85.5 o/o dari skor maksinal. Demikian
juga kategori sangat baik aspek bahasa tampal< dari peroleban keleiuruhan sl<or sebesar 604
atau 88.8 o4 dari skor maksimal.

Hasil ujicoba pengguna pada skala terbatas tersebut menunjukkan hasil yang masuk
daianr kategori sangat baik, dan tidak ada saran perbaikan maka bahan ajar yang telah
dikernbangkan tersebut tidak ada revisi- selanjutnya bahan ajar tersebut dilanjutkan pada
uji.oba pengguna dalam skala luas.
Berikut akan disampaikan secara keseluruhan hasil
ketiga aspeknya. yaitu aspek fisik, isi, maupun bahasa.

uji coba pengguna

sl<ala luas dari

Tabel 3 : Hasil Uji Coba Pengguna Skala Luas
Aspek
Fis

ik

Isi
B

ahasa

Jumhh

Guru

SIswa

I

577

7+52

2029

495

1254

430

1105

7502

3815

Total Skor

%

Keterangan

79.6

Sangat Baik

80

Sangat Baik

1535

84.3

Sangat Bark

5317

B1

Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa aspek fisik bahan ajar mendapatkan skor yang
terendah yaitu 2029 atau 79.6 %o dari skor maksimal, aspek isi bahan ajar mendapatkan sl(or
1753 atau B0 % dari skor maksimal, dan aspek bahasa rnendapatkan skor 5317 atau g4.3 % dari
skor maksimal. Secara keseiluruhan bahan ajar yang teiah dikembangl<an menclapatkan skor
53 17 atau B 1 % dar-i skor mal<simal.
PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahvra bahan ajar penunjang yang telah
dikembangkan dengan berjudul "Piranti Pawan Trodisional" termasuk bahan ajar penunjang
yang sangat baik dipergunakan sebagai bahan ajar penunjang untuk mata pelajaran Bahasa
Jawa di sekolah dasar. Seperti yang diungkapan oleh seorang guru SD seperti tampak pada
kutipan berikut ini;" Secara umum buku sudah bail<, bagus. Dapat menjadi pe'rbelaja5an bagi
anak'anak jaman sekarang yang lebih mengenal teknologi tinggi (SG L1l,'. Dengan dikenalnya
teknologi tinggi menyebabl<an anak semakin asiug dengan produk budayanya senrliri,
l<hususnya produk budaya yang bersifat tradisional. semakin anak asyil< dengan hasil( teknologi
tinggi berdampak semakin asingnya siswa dengan produk tradisional seperti yang diungkapl<an
lebih lanjut oleh guru berikut ini.
"Secara umum buku

ini rrcnaril<. Anak anak jantan sekarang biasanya lebih ntengenal PS, game
on ljne, mainan robot dan scbagainya. Dengan brrku ini mendapal wawasan dar infornasi

Prosiding serninar Nasionai daram rangka Dies Natalis rie-50 universitas
Negeri yogyakarta

tenbng alat-alat pawon tradisionar yang mungkin seberumnya tidak mereka

sedikitpun"(GS L

kenar

21.

Sementara itu, sebagian besar siswa berpendapat bahwa buku yang merupakan produk
pada
penelitian ini bagus dan menarik seperti ungkapan-ungkapan berikut ini. "Bukunya
bagus dan
menarik, muciah dibaca ( SS L1), ',Bagus dan sangat menarik ( SS L2l.

Menurut siswa SD yang menjadi sublek penelitian ini buku yang terah dikembangkan
tidak
hanya bagus dan menarik nanrun pantas untuk siswa, seperti ungkapan berikut,,,Bukun5,a
bagn5
pantas untuk dibaca anak-anak sekolah SS L 3]. serain karena
bagus, menarik, dan Dantas
I
sebagai bahan bacaan siswa SD hal itu karena pula bahan ajar ini bermanfaat.
Seperti yang
diungkapkan siswa berikut ini; " Menarik txembuat siswa mengerti piranti
pawon tradisionai
dan mengerti apa saja piranti pawon tradisional,,. Ungkapan lain yang
menyatakan pentingnya
buku ini tampak pada kutipan berikut;" setelah saya membaca dan melihat buku ini
saya
menjadi paham tentang piranti pawon tradisional, menurut saya buku ini
sangat baik karena
mudah untuk dipahami dan juga sa m pu lnya m ena rik. lsinvapu l baik dan
benar ISS L 5].
Namun demikian, karena adanya beberapa saran yang didapatkan
senaktu pelaksanaan uji
coba pengguna khususnya daram sl<ara ruas, maka bahan ajar yang
masuk dalam kategori sangat

baik inlpun akan dilakukan p-embenahan sedkit agar bahan alar ini semakin
mendekati

sempurna.

Pembenahan Aspek Fisik

Ada beberapa guru maupun s)swa nrenganggap bahwa buku yang berjudul ,,piranti pawon
Tradhisional" ini bagus, namun perlu penyempurnaan seclikit. penyerxpurnaan yang
clilakukan
peneliti yang pertama terkait dengan desain sampul.
Perlunya penyempurnaan sampul ini didasarkan adanya beberapa
saran Seperti ungl<apan
siswa berikut ini," cover kurang baik" ( ss L 41. Dengan demikian peneriti
perru memperbaikj
desain sampul yang dipergunakan dalam bahan ajar ini. per)unya tambahan
garnbar pada cover
bahan ajar seperti saran siswa berikut ini;"cover r<urang gambar"
L6J.
Tentang gainbar yang
[ss
akan ditambahkan itu juga pemilihannya djsesuaikan dengan saran yang
iiiungkapkan oleh guru
berikut ini; "cover sebaiknya yang mewakiri istirah parvon, sehingga pembaca
tahu gambar

pawon, misalnya orang sedang memasak atau nyemprong di pawon,,.(GS
L 3l

Lebih lanjut dengan mempertirnbangkan karal{ter sjswa SD yang menyukai
animasi,
maka desain sampul dibuat gambar ibu yang sedang memasak di dapur yang
diwujudkan
dengan animasi. Desain sampul akhir seperti di bawah ini.
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PtRnNTt rAh/ON
TRrllilnl0NnL

Cambar 1. Desain sampul akhir

Penyempurnaan lain terkait dengan aspek fisik ialah membenahi gambar-gambar
peralatan dapur tradisional yang kurang sempurna. Adanya kekulangsempurnaan gambar jtu
seperti yang diungkapkan seorang guru 5D berikut ini;
''Secara umum isi buku layak untuk digunakan sebagai buku

pembelajaran tetapi ada gambar
terlalu
mepet
dan
terpotong
seperti pada halaman 4(irigl 12 (siwur] 17 flayah dan
)'ang
nrunthu) 19 (genthongl 23 (keren) 24 (anglo) 26 (soblogl. Sehingga gambar sedikit rerganggu
dan siswa akan sulit untuk memahami gambar-gambar yang terpotong" (GS L 4J

Penataan berikutnya berhubungan dengan posisi gambar peralatan dapur diupayakan
posisinya sesuai dengan peralatan dapur tersebut dipergunakan.

Genthons
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Cambar di aias merupakan salah satu upaya penyempurnaan yang dilakukan peneliti,
semula gambar genthong letaknya mepet di bagian kiri, sehingga terkesan agak terpotong,
kenrudian dibenahi agar wu jud genthong sempurna. Demikjan juga untuk gambar-garnbar yang
ti.lak sempurna telah disempurnakan. Berikut penyempurnaan terkait delrgan aspek isi bahan
ajar.

Perrbenahan Isi Bahan Ajar

llasil uji coba pengguna mengenai isi bahan ajar menyarankan perlu acianya tambahan
peralaran dapur-tradisional yang dideskripsikan dalam bahan ajar tersel-.ut. Terkait dengan itu,
peneliti menjndal(lanjuti saran tersebui. i.lamun dalam menambah peralatan dapur pada bahan
ajar juga memperhatikan karakter siswa sD yang tidak bisa suntuk berlama-larna dalam satu
ha l.

Dalam nenetapkan penambahan peralatan dapur pada bahan ajar dilakukan dengan
pertirrrbangan tidak metnbosankan siswa seuraklu membaca karena banyaknnya, dan
pengetahuan siswa tentang peralatan dapur tradisional bertambah. untuk itu, maka peneliti
menetapkan menanrbah empat macam peralatan dapur tradlsional pada bahln ajar tersebut,
yaitu dondang senprong. kekep, dan powon. Peralatan dapur yang ditambahkan juga
mem pertimbangkan saran yang diberikan guru. Beberapa guru menyarankan untul<
menambahkan dandang dan sempron!1. Hal itu seperti yang terungkap daiam kutipan berikut
ini;" Isi bagus garnbar jelas. Bisa ditambahkan semprong, paga, dan dandang,, ISS t. 5). Contoh
tanrbahan gambar

Dnndrns

.

:4:i,if al:!i]r.a.r\;-.1:LJ;I!J!i.9tir-a!:]9!r_l

r;r:-d.uri]c.

i:ilrr-raa ilr!499tfrdit? a]lra i,jia oiilst r:4q,-li!
.l-t!r ir,J. ! ri b,:J].li lstiqa
rir.ilc,r Jil:r.r. b! t::i.r... ir a rlF : iLl
,ir:! r.r.rr.lq,1irL1.r,ir,r:rr-!ihU.|IIr ill.jr.n.,1isrr:,
\. j,lij,. 6r. i iart.. d rt..t,!:.laait flr iif,r,9rsrr.trril,t
! ,!!

rr i!: ,:rir

'..,'.-1.,aFi.:t

r

LjL:.! !

.,1 .

r

g

l.g t-as,.ta| l.;.t5a_l:.( zi.9

t,t. |a,tt.:..11

Garr.ibar 5: contoh peralatan

,,:

"t;t

dapuryang clitrmbahkan ' Dctndong"

SelanjuLnya al<an disarnpaikan penyelltpLlf nilan terkait rlengan aspek bahasa. Hal itu
.iisamirail{an pada sub bab ber il<ut ini.
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Pembenahan Aspek Bahasa

Pemakaian bahasa pada bahan ajar yang telah dikenbangkan o)eh guru rnaupun sisrva tidak
banyak mendapat tanggapan. Ada seorang guru yang rlemberikan komertar terl{ait dengan
pemakaian bahasa. Guru tersebut memberi saran terkait dengan salah satu istjlah yang
dipergunakan dalam bahan ajar. Saran itu seperti da)am kutipan berikut ini; "Bul<u ini bagr-is
untuk pengetahuan anak-anak sekarang bajk SD SIvIP maupun SMA. lvlohon ditiniau ulan€I
tembung anyamane yang betul yang mana anyamane rtau anamane me]runlt bahasr Ja$ a". (GS
L 6)

Dari kutipan itu secara tidak langsung menyarankan untuk memperhatikan konsistersi dalanl
pemakaian istilah. Untuk itu peneliti mernpergunakan istilah anam/ anam3ne secara konsisten.
Sementara saran/ anjuran yang berasal dari sis-wa tidal{ ditindaklanjuti, karena nreir}'impallg
dari tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini. .Ada saran dari beberapa sis\\,a yang
nrenghendaki bahasa pengantar yang dipergunakan dalam bahan ajar ini diganti dengan Bahasa
indonesia. Hal itu tampak dari kutipan berikut ini; "Seharusnya menggunakan bahasa Indonesia
agar rnuridnya nengerti"(SS l, 7J.
Safan yang menghendaki penggantian bahasa penganiar bahan ajat-dari Bahasa law.i supaya
diganti dengan Bahasa Indonesia tidak ditindaklanjuti. Hai itu dikarenakan tujuan penelitian ini
sengaja mcngembangan bahan ajar penunjang untuk mata pelajaran Bahasa jawa. Selain itu ada
juga istilah istilah khusus terkait Ccngan pe.alatan daprLr- tradisional bail< nam:t, pemakaian
ataupun cirinya yang tidak tcpat jika diungkapkan dcngan Bahasa Indonesia.
KESIM PIJLAN

flerdasar hasil dan pembahasan pada bab sebe)umnya dapat disumpull<art
bahwa bahan ajar penunjang untuk mata pelajaran Bahasa ]arva di SD yang berjirclul "Pironti
Powon Trodhisiotral" ini telah nrelalui uji coba pengguna. llasil uji coba yirng tindal( lanjutnya
dapat diuraikan berikut ini.

Hasil ujicoba lrengguna cialarn skala terb:rt:rs menunjul<i<an bahrvr bahan ajar yang telah
dikerlrbangkan r1a1am penelitian ini yang berjudLrl "Piront! Povton'l'raclhisionol" tnasLtk clalam
kategori sangat baik. Hal ilu tarnpal{ dali aspek iisik perolehan keleluruhan sl<or sebesar 807
atau 84.7 %o dari skor maksimal, aspek isi p..roiehan keleluruhan skor sebesar 698 atru 85.5 %
rlari skor nraksimal, dan aspel< bahasa perolehan l<elelumhan sl<or sebesar 604 atau 88.{l 7o dari
skor maksimal. Karena tidak saran penyempurnaan pada uji coba skala terbatas, maka bahan
ajar dilanjutl{an pada tahap uji coba skala luas.
FIasil uji coba skala luas menunjukkan bahwa bahan ajar nrasuk daJan kategori sangat baik. Ha)
itu dapat diketahui dari aspek fisik sl<or 2029 alau 79.6 o/o clari sl<or ntaksimal, aspek isi

nrendapatl<an skor 1753 ataLt 80 0/o dari skor maksimal, clan aspek bahasa ntcndapatkan skor
5317 atau t]4.3 % dali sl(or maksjnral. Mcskipun masul< clalam kategori sangat baik bahan ajar
tersebut rnendapat beberapa sa|an pembenahan ]<hususnya dari aspek fis11< dan isi.
Pernbenahan yang telah dilakuk:rn acla beberapa hrl. Pcnrbenahan ilertarna llcrupl pengubahan
cover, cover senlLila garnbar salrh satu ileralatan dapLrr [radisional menjacii garnbrr seorlng ibrt
yang mernasak di dapur. Penrbenahan l<eclua ailalah rrrcrnbenahi garnbar g:rrnbar peralalart
clapur tladisional yang terpolong, setta tnengubah posisj perllatan claput sesuai dellgall posisi
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