
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kemampuan Menulis 

a. Pengertian Menulis 

Menurut Tarigan (1986: 3), menulis merupakan 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi 

secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. 

Dalam kegiatan menulis ini maka penulis harus terampil 

memanfaatkan grafologi, struktur bahasa dan kosa kata. 

Kemampuan menulis tidak dapat diperoleh secara alamiah, tetapi 

melalui latihan dan praktek yang banyak dan teratur. Menulis 

merupakan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan sehingga 

pembelajarannya pun perlu dilakukan secara berkesinambungan 

sejak sekolah dasar. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa 

menulis merupakan kemampuan dasar sebagai bekal belajar 

menulis di jenjang berikutnya.  

Pengertian lain menurut Cahyani dan Rusyana (2008: 98), 

menulis adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

lambang-lambang bahasa untuk menyampaikan sesuatu baik 

berupa ide ataupun gagasan kepada orang lain atau pembaca yang 

dilakukan dengan menggunakan bahasa tulisan. Pengajaran 

menulis di sekolah dasar diharapkan dapat membekali siswa 

dengan kemampuan menulis yang baik. Pelaksanaan pengajaran 

menulis di sekolah dasar terutama di kelas satu dan dua tidak dapat 

dipisahkan dari membaca permulaan, walaupun membaca dan 
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menulis merupakan dua kemampuan yang berbeda. Menulis 

bersifat produktif sedangkan membaca bersifat reseptif.  

Kemampuan menulis tidak diperoleh secara alamiah tetapi 

melalui proses belajar mengajar. Untuk dapat menuliskan huruf 

sebagai lambang bunyi, siswa harus berlatih mulai dari cara 

memegang alat tulis. Siswa juga berlatih menggerakkan tangan 

dangan memperhatikan apa yang harus ditulis atau digambarkan. 

Siswa harus dilatih mengamati lambang bunyi tersebut, memahami 

setiap huruf sebagai lambang bunyi tertentu sampai dapat 

menuliskanya secara benar. Agar bermakna, proses belajar menulis 

permulaan ini dilaksanakan setelah siswa mampu mengenal huruf-

huruf yang diajarkan. 

Antara menulis dan membaca terdapat hubungan yang 

sangat erat. Bila kita menuliskan sesuatu, maka pada prinsipnya 

kita ingin agar tulisan itu dibaca oleh orang lain, paling sedikit 

dapat kita baca sendiri pada saat lain. Demikianlah hubungan 

antara menulis dan membaca pada dasarnya adalah hubungan 

antara penulis dan pembaca. 

b. Fungsi dan Tujuan Menulis 

Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-

lambang grafik suatau bahasa yang dipahami oleh seseorang, 

sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang tersebut. 

Gambar atau lukisan mungkin dapat menyampaikan sebuah makna, 

tetapi tidak menggambarkan kesatuan bahasa. Inilah yang 

membedakan antara menulis dengan menggambar. Menurut Lado 

dalam Tarigan (1986: 21) menyalin huruf-huruf atau menyusun 
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menset suatu naskah dalam huruf-huruf tertentu untuk dicetak 

bukanlah menulis jika orang-orang tersebut tudak mengetahui atau 

memahami bahasa tesebut. 

Setiap tulisan mengandung beberapa tujuan, dan tujuan 

tersebut sangat beraneka ragam. Sebaiknya bagi para penulis 

pemula perlu memperhatikan  kategori tujuan menulis: 

1) Memberitahukan atau megajarkan 

2) Meyakinkan atau mendesak 

3) Menghibur atau menyenangkan 

4) Mengutarakan/mengekspresikan perasaan dan emosi yang 

berapi-api. 

Sebelum menulis, penulis harus mempersiapkan tujuan apa 

yang hendak dicapai dalam tulisannya. Hogo dalam Tarigan (1986: 

24) merangkum beberapa tujuan menulis, diataranya: 

1) Tujuan penugasan 

Penulisan dilakukan karena penugasan, bukan karena kemauan 

sendiri. 

2) Tujuan Altruistik 

Penulis bertujuan untuk menyenakan dan menolong para 

pembaca untuk memahami, menghargai,perasaan dan 

penalarannya. 

3) Tujuan Persuasif 

Penulis yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca mengenai 

gagasannya. 
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4) Tujuan Pernyataan Diri 

Penulis bertujuan untuk memperkenalkan atau menunjukan diri 

sebagai pengarang kepada pembaca. 

5) Tujuan Kreatif 

Penulisan bertujuan unutuk mencapai nilai-nilai kesenian 

6) Tujuan Pemecahan Masalah 

Penulis bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

Demikianlah fungsi dan tujuan dari menulis, pada 

prinsipnya, fungsi utama menulis adalah sebagai komunikasi tidak 

langsung. Sedangkan tujuan dari menulis adalah menyampaikan 

suatu keinginan yang mempunyai tujuan unutk dipahami dan 

mengharapkan respon dari pembaca. 

Keterampilan menulis sangat dibutuhkan pada masa 

sekarang ini, terutama dalam kemampuan menulis aksara Jawa 

yang sekarang ini jarang dikuasai oleh siswa, karena dengan 

memiliki kemampuan menulis aksara Jawa sama saja kita 

melestarikan budaya daerah. Diharapkan dengan penelitian ini 

siswa mampu memiliki kemampuan menulis aksara Jawa dengan 

benar. 

2. Muatan Lokal (Bahasa Jawa) 

a. Pengertian Muatan Lokal 

Muatan lokal diartikan sebagai program pendidikan yang 

isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan 

alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan 

pembangunan daerah yang perlu diajarkan kepada siswa. Isi 

dalam pengertian di atas adalah bahan pelajaran yang digunakan 
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untuk mencapai tujuan muatan lokal Sedangkan media 

penyampaian merupakan metode dan sarana yang digunakan 

dalam penyampaian isi muatan lokal. 

b. Tujuan 

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas 

dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang 

materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain 

dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran 

tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan 

pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. 

Bahasa Jawa sebagai mata pelajaran Muatan Lokal Jawa Tengah 

dengan tujuan : 

 Bahasa Jawa adalah mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilan berkomunikasi siswa dengan menggunakan 

bahasa ataupun tulisan Jawa. 

 Meningkatkan kepekaan dan penghayatan terhadap karya 

sastra Jawa  

 Memupuk tanggungjawab untuk melestarikan hasil kreasi 

budaya Jawa sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional. 

Muatan lokal merupakan mata pelajaran yang 

mempelajari daerah, dimana setiap daerah memiliki budaya, 

ciri atau khas masing-masing dan generasi selanjutnya wajib 

melestarikan budaya tersebut, salah satunya adalah keberadaan 

aksara Jawa yang terkandung dalam mata pelajaran Muatan 

Lokal. 
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3. Aksara Jawa 

a. Pengertian Aksara Jawa 

Aksara Jawa adalah aksara turunan aksara Brahmi yang 

digunakan atau pernah digunakan untuk penulisan naskah-

naskah berbahasa Jawa, bahasa Madura, Bahasa Sunda, bahasa 

Bali dan bahasa Sasak. Menurut Suhardjo (2009) Aksara 

adalah istilah bahasa Sanskerta yaitu akshara. Pengertian lain 

dari aksara atau huruf adalah lambang dari bunyi-bunyian yang 

merupakan unsur pembentuk kata yang diperlukan untuk 

berkomunikasi, khususnya dalam bahasa tulisan. Aksara jawa 

menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 

Tahun 2012 adalah carakan atau huruf yang mempunyai 

bentuk, tanda grafis, sistem, dan tatanan penulisan yang 

digunakan untuk bahasa dan sastra jawa dalam perkembangan 

sejarahnya. Aksara Jawa memiliki 20 huruf inti yang 

dilengkapi dengan penggunaan sandhangan dan pasangannya, 

yaitu Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Pa, Da, Ja, Ya, 

Nya, Ma, Ga, Ba, Tha, Nga. Sebagai pendamping, setiap suku 

kata tersebut mempunyai pasangan, yakni kata yang berfungsi 

untuk mengikuti suku kata mati atau tertutup, dengan suku kata 

berikutnya, kecuali suku kata yang tertutup oleh wignyan, 

cecak dan layar. 

b. Tujuan Mempelajari Aksara Jawa 

Aksara Jawa merupakan sebuah peninggalan budaya 

yang tak ternilai harganya bagi orang Jawa pada khususnya, 

dan bentuk aksara dan seni pembuatannya pun menjadi salah 
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satu peninggalan yang patut dilestarikan. Bentuk pelestarian 

aksara Jawa tersebut adalah dikeluarkannya Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Perlindungan, 

pembinaan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa 

bertujuan untuk: 

1) Menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan 

aksara Jawa sehingga menjadi faktor pemting untuk 

peneguhan jatidiri daerah; 

2) Menyelaraskan fungsi bahasa, sastra dan aksara Jawa 

dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah 

pembinaan bahasa Indonesia; 

3) Mengenali nilai-nilai estetika, moral dan spiritual yang 

terkandung dalam budaya Jawa untuk didayagunakan 

sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan 

Nasional; 

4) Mendayagunakan bahasa, sastra dan aksara Jawa sebagai 

wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti 

Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan 

mengenai tujuan mempelajari aksara Jawa adalah unutk 

menjaga dan memelihara kelestarian aksara Jawa dan sebagai 

pembinaan pengembangan kebudayaan nasional. 

c. Fungsi Mempelajari Aksara Jawa 

Aksara Jawa adalah aksara yang unik dan hanya ada 

di Jawa yang berfungsi sebagai estetika dan kultural. Sesuai 

Peraturan Daerah Jawa Tengah, fungsi mempelajari aksara 

Jawa dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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1) Sarana untuk penulisan sastra Jawa sebagai sumber tata 

nilai budaya di daerah yang memiliki keunggulan; 

2) Sarana ekspresi dan apresiasi dalam beraksara yang 

memiliki nilai-nilai estetika; 

3) Sarana pembentukan karakter dan peneguhan jatidiri suatu 

daerah. 

Berdasarkan penjelasan berbagai fungsi aksara Jawa 

tersebut, diharapkan guru mampu menjadi fasilitator 

pembelajaran bahasa Jawa dengan pembelajaran yag 

bermakna terutama materi aksara Jawa, agar anak mampu 

menyerap dan memahami fungsi dari mempelajari aksara 

Jawa. 

 

d. Materi Aksara Jawa 

Asal-usule Aksara Jawa 

Ajisaka kaget nalika mirsa abdi kinasihe loro-lorone 

sampyuh. Dheweke kelingan lelakone duk nalika samana. 

Mula kanggo pepeling, Ajisaka banjur nyipta tetembungan 

utawaunen-unensing cocok karo lelakone. Tetembungan iku 

unine mangkane: ha na ca ra ka da ta sa wa la pa dha ja ya 

nya ma ga ba tha nga. Dene karepe unen-unen iku 

mengkene: ana utusan, padha perang, npadha sektina, padha 

matine. 

Unen-unen utawa tetembung iku saben sakecape 

digawekake lambang utawa gambar. Lambang utawa 
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gambar iku suwe-suwe diakoni pinangka carakanb utawa 

tulisan Jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

4. Mampu menulis karangan 

sederhana menggunakan ragam 

bahasa Jawa sesuai      dengan 

kaidah penulisan dan menulis 

kalimat berhuruf Jawa. 

4. 2 Menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa nglegena 

 

5. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

Kata mediaberasal dari Bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata mediumyang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Dengan demikian media merupakan wahana penyalur 
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informasi belajar atau penyalur pesan. Bila media adalah sumber 

belajar, maka secara luas media dapat diartikan dengan manusia, 

benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Gagne dalam Sadiman 

(2008: 6) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya 

untuk belajar. Sementara Bringgs dalam Sadiman (2008: 6) 

berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Pendapat 

selanjutnya adalah menurut Hamalik (1986: 23), media adalah alat, 

metode dan tehnik yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa 

dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat para ahli 

mengenai media  adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

perhatian siswa. 

b. Fungsi Media 

Penggunaan media dalam pembelajaran merupakan salah satu 

usaha guru untuk membuat proses belajar siswa lebih konkret, 

memperjelas, membuat konsep lebih kompleks menjadi sederhana, 

dan membuat siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran. Media 

dapat membuat siswa memperjelas pemahaman dalam pelajaran. 

Secara umum media pendidikan mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 
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1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbalistis, 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti 

misalnya 

a) Objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan foto, gambar 

atau film, 

b) Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, 

c) Kejadian atau peristiwa yang terjadi dimasa lalu bisa 

ditampilkan lagi lewat film, foto, 

d) Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi 

dapat mengatasi sikap pasif anak didik, dalam hal ini media 

pendidikan berguna untuk : 

e) Menimbulkan kegairahan belajar, 

f) Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak 

didik dengan lingkungan kenyataan, 

g) Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan dan minatnya. 

3) Mengatasi sikap pasif peserta didik 

Dalam hal ini media dapat menimbulkan kegairahan 

belajar, memungkinkan berinteraksi langsung dengan teman, 

dan memungkinkan anak belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuannya. Dengan mengetahui berbagai kegunaan dari 

media, pendidik atau guru diharapkan mampu menciptakan 

media yang mampu menunjang pembelajaran yang disesuaikan 

dengan materi yang diajarkan. 

c. Jenis-Jenis Media 
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Ada beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan 

dalam proses pembelajaran, disesuaikan dengan kegunaan dan 

materi yang akan diajarkan. Berikut merupakan jenis-jenis media 

yang lazim digunakan dalam kegiatan belajar mengajar: 

1. Media Visual 

Menurut Anitah (2009: 7) media visual merupakan media 

pandang, kerena seseorang dapat menghayati media tersebut 

melalui penglihatannya. Media visual berfungsi untuk 

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran 

yang dipakai menyangkut indera penglihatan, pesan yang akan 

disampaiakan dituangkan kedalam simbol-simbol komunikasi 

visual. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar artinya 

agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. 

Selain fungsi umum tersebut, secara khusus grafis berfungsi 

pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide. Berikut 

merupakan contoh dari media visual: 

a) Gambar/foto 

b) Bagan  

c) Bagan/chart 

d) Grafik 

e) Kartun 

f) Poster 

g) Berbagai jenis Papan 

Media visual sering juga disebut dengan media dua 

dimensi, yakni media yang memiliki ukuran panjang dan lebar. 
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Pembuatan media dapat juga diambil dari alam, dibuat sendiri 

atau media yang diproduksi oleh pabrik. 

2. Media Audio 

Berbeda dengan media grafis, media audio berkaitan 

dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan 

dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal 

maupun non verbal. Ada beberapa jenis media yang dapat kita 

kelompokan dalam media audio, antara lain 

a) Radio 

b) Alat perekam pita magnetik 

c) Piringan hitam 

d) Laboratorium bahasa 

Penggunaan media diatas tidak dilihat dari kecanggihan 

media, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dari media 

pembelajaran yang digunakan, agar kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan-

tujuan yang hendak dicapai.Media yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah media visual dalam bentuk papan. Papan 

tersebut nantinya akan berbentuk puzzle yang ditempeli aksara 

Jawa. Dengan disajikan dalam bentuk yang menarik, diharapkan 

dapat menarik perhatian siswa terhadap aksara Jawa. 

6. Permainan Edukatif 

a. Permainan Edukatif 

Menurut Ismail (2006: 119) menyatakan permainan edukatif 

yaitu suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan dapat 

merupakan cara atau alat pendidikan yang bersifat mendidik. 
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Permainan edukatif bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa, berfikir, serta bergaul dengan lingkungan. Permainan 

edukatif juga menguatkan dan menerampilkan anggota badan si 

anak, mengembangkan kepribadian, mendekatkan hubungan 

pengasuh dengan pendidik (anak didik), kemudian menyalurkan 

kegiatan anak didik, dan sebagainya. 

Permainan edukatif merupakan sebuah bentuk kegiatan 

mendidik yang dilakukan dengan menggunakan cara atau alat 

permainan yang bersifat mendidik pula. Ringkasannya permainan 

edukatif adalah permainan yang bersifat mendidik. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian permainan 

edukatif adalah sebuah kegiatan bermain yang mengandung unusur 

pendidikan atau edukatif dengan menggunakan media permainan. 

b. Manfaat Permainan Edukatif 

Penelitian yang dilakukan Mayke dalam Ismail (2006: 120), 

bahwa bemain mempunyai manfaat yang besar bagi perkembangan 

anak. Bermain merupakan pengalaman belajar yang sangat berguna 

bagi anak. Dengan mengetahui manfaat bermain, diharapkan bisa 

memunculkangagasan seseorang tentang manfaat dari bermain. 

Secara umum berikut manfaat dari permainan edukatif: 

1) Untuk mengembangkan konsep diri 

2) Untuk mengembangkan kreativitas 

3) Untuk mengembangkan komunikasi 

4) Mengembangkan aspek fisik dan motorik 

5) Mengembangkan aspek sosial 

6) Mengembangkan aspek emosi atau kepribadian 
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7) Mengembangkan aspek kognisi 

8) Mengasah ketajaman penginderaan 

9) Mengembangkan keterampilan olahraga dan menari 

Mengetahui manfaat yang bisa didapatkan anak dari kegiatan 

bermain, maka dapat disimpulkan manfaat bermain adalah untuk 

mengembangkan bermacam-macam aspek perkembangan anak, 

seperti: mengembangkan konsep diri, komunikasi, kreativitas, 

aspek fisik, motorik, sosial. 

c. Fungsi Permainan Edukatif 

Permainan edukatif merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan dari cara atau alat 

pendidikan. Disadari atau tidak, permainan itu memiliki muatan 

pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan diri secara 

seutuhnya. Ismail (2006: 150) menyatakan permainan edukatif itu 

dapat berfungsi sebagai berikut : 

1) Memberikan ilmu pengetahuan kepada anak melalui proses 

pembelajaran bermain sambil belajar. 

2) Merangsang pengembangan daya pikir, daya cipta, dan bahasa, 

agar dapat menumbuhkan sikap, mental, serta akhlak yang 

baik. 

3) Menciptakan lingkungan bermain yang menarik, memberikan 

rasa aman, dan menyenangkan. 

4) Meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak. 

Dari uraian mengenai fungsi dari permainan edukatif 

tersebut, diharapkan pendidik atau orang tua dapat memberikan 
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permainan yang edukatif untuk anak. Disamping anak bermain 

anak juga belajar mengenai suatu hal dari permainan tersebut. 

d. Pentingnya Permainan Edukatif 

Dunia anak adalah dunia bermain. Dengan bermain, anak 

memperoleh pelajaran yang mengandung aspek perkembangan 

kognitif, sosial, emosi, dan perkembangna fisik. Melalui kegiatan 

bermain, anak dirangsang untuk berkembang secara umum, baik 

perkembangan berpikir, emosi, maupun sosial. 

Menurut Ismail (2006: 152), permainan edukatif itu penting 

bagi anak-anak, disebabkan : 

1) Permainan edukatif dapat meningkatkan pemahaman terhadap 

totalitas kedirinya, artinya, dengan bermain sesungguhnya 

anak sedang mengembangkan kepribadiannya. 

2) Permainan edukatif dapat meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi. 

3) Permainan edukatif dapat meningkatkan kemampuan 

menciptakan hal-hal baru. 

4) Permainan edukatif dapat meningkatkan kemampuan berfikir 

anak. 

5) Permainan edukatif dapat merangsang imajinasi anak. 

Melalui kegiatan bermain yang mmengandung edukatif, daya 

pikir anak terangsang untuk merangsang perkembangan emosi, 

perkembangan sosial, dan perkembangan fisik. Mengingat 

demikian pentingnya permainan edukatif, selayaknya orang tua di 

rumah atau guru di sekolah dapat menyediakan permainan yang 

mengandung pendidikan. 
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7. Media Puzzle 

a. Pengertian Puzzle 

Menurut Patmonodewo (Misbach, Muzamil, 2010) kata 

puzzle berasal dari bahasa Inggris yang berarti teka-teki atau 

bongkar pasang, media puzzle merupakan media sederhana yang 

dimainkan dengan bongkar pasang yang dapat membantu siswa 

dalam memecahkan masalah.Berdasarkan pengertian tentang media 

puzzle, maka dapat disimpulkan bahwa media puzzle merupakan 

alat permainan edukatif yang dapat merangsang kemampuan 

anak,misalnya melatih anak untuk memusatkan perhatian dan 

memahami konsep tertentu yang dimainkan dengan cara 

membongkar pasang kepingan puzzle berdasarkan pasangannya. 

b. Fungsi Puzzle 

Permainan puzzleselain menyenangkan bagi anak, ternyata 

benyak sekali manfaatnya bagi pertumbuhan anak. Nani (2008), 

mengemukakan bahwa pada umumnya, sisi edukasi permainan 

puzzle ini berfungsi untuk: 

1) Melatih konsentrasi, ketelitian dan kesabaran, 

2) Melatih koordinasi mata dan tangan. Anak belajar 

mencocokkan keping-keping puzzle dan menyusunnya 

menjadi satu gambar, 

3) Memperkuat daya ingat, 

4) Mengenalkan anak pada konsep hubungan, 

5) Dengan memilih gambar/bentuk, dapat melatih anak untuk 

berfikir matematis (menggunakan otak kiri), 
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6) Melatih logika anak. Misalnya puzzle bergambar manusia. 

Anak dilatih menyimpulkan di mana letak kepala, tangan, 

dan kaki sesuai logika. 

Berdasarkan beberapa paparan di atas tentang fungsi atau 

manfaat media puzzle, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat 

media puzzle yaitu untuk melatih konsentrasi anak, melatih otak 

kiri anak serta dapat melatih anak dalam mengembangkan 

kemampuan logika matematika. 

c. Macam-Macam Puzzle 

Puzzle banyak sekali macamnya, disesuaikan dengan 

kegunaan dan fungsinya. Penggunaan puzzle yang tepat akan 

membantu anak dalam tumbuh kembangnya. Berikut beberapa 

macam-macam puzzlemenurut Muzamil, Misbach (2010), yaitu: 

 Puzzle konstruksi 

Puzzle rakitan (construction puzzle) merupakan kumpulan 

potongan-potongan yang terpisah, yang dapat digabungkan 

kembali menjadi beberapa model. Mainan rakitan yang paling 

umum adalah blok-blok kayu sederhana berwarna-warni. 

Mainan rakitan ini sesuai untuk anak yang suka bekerja dengan 

tangan, suka memecahkan puzzle, dan suka berimajinasi.  

 

 

 Puzzle batang (stick) 

Puzzle batang merupakan permainan teka-teki matematika 

sederhana namun memerlukan pemikiran kritis dan penalaran 

yang baik untuk menyelesaikannya. Puzzle batang ada yang 
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dimainkan dengan cara membuat bentuk sesuai yang kita 

inginkan ataupun menyusun gambar yang terdapat pada batang 

puzzle. 

 Puzzlehuruf dan angka 

Mainan ini bermanfaat untuk mengenalkan huruf dan angka. 

Selain itu anak dapat melatih kemampuan berpikir logisnya 

dengan menyusun huruf dan angka sesuai urutannya. Selain itu, 

puzzlehuruf dan angka bermanfaat untuk melatih koordinasi 

mata dengan tangan, melatih motorik halus serta menstimulasi 

kerja otak. 

 Puzzle geometri 

Puzzle geometri merupakan puzzle yang dapat mengembangkan 

keterampilan mengenali bentuk geometri (segitiga, 

lingkaran, persegi dan lain-lain), selain itu anak akan dilatih 

untuk mencocokkan kepingan puzzle geometri sesuai dengan 

papan puzzle. 

 Puzzle logika  

Puzzle logika merupakan puzzle gambar yang dapat 

mengembangkan keterampilan serta anak akan berlatih untuk 

memecahkan masalah. Puzzle ini dimainkan dengan cara 

menyusun kepingan puzzle hingga membentuk suatu gambar 

yang utuh 

Macam  Puzzleyang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah Puzzle huruf dan angka yang berbentuk papan yang 

bertuliskan aksara Jawa pada setiap papannya.Puzzle huruf dan 

angka merupakan permainan edukatif yang melatih kemampuan 
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berfikir logis untuk menyusun aksara Jawa menjadi sebuah kata 

secara runtut. 

 

B. Penggunaan Media dalam Pembelajaran 

1) Pembuatan Puzzle Aksara Jawa 

 Siapkan puzzle yang berbentuk kotak yang dapat kita peroleh 

dari toko mainan berukuran 3x3 cm. 

 Tempelkan huruf-huruf Jawa yang sudah kita siapkan pada 

puzzle tersebut, satu puzzle satu huruf Jawa. 

2) Persiapan Penggunaan Media Puzzle Aksara Jawa 

 Mempersiapkan diri, guru harus menguasai penggunaan 

media puzzle tersebut, jika perlu sebelumnya melakukan 

latihan secara berulang-ulang. 

 Memeriksa puzzle Aksara Jawa, periksa kembali puzzle-

puzzle tersebut, pastikan semua huruf Jawa sudah ada semua 

dan tertempel pada puzzle. Kemudia kelompokkan puzzle-

puzzle tersebut sesuai dengan urutan dan jumlah huruf Jawa. 

 Mempersiapkan siswa, pastikan siswa sudah dibagi menjadi 

kelompok-kelompok kecil. 

 

3) Cara Penggunaan puzzle aksara Jawa 

 Puzzle yang sudah diterima oleh masing-masing kelompok 

disusun sesuai dengan urutan huruf Jawa. Kemudian 

smasing-masing siswa menulis urutan huruf Jawa tersebut di 

buku masing-masing. 
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 Guru memberikan beberapa soal untuk dirubah menjadi huruf 

Jawa oleh siswa dengan menggunakan puzzle tersebut dengan 

urut. Misalnya guru memerintahkan untuk menusun kata 

“dara” , siswa langsung mencari huruf tersebut dan langsung 

menyusunnya. 

C. Hasil Penelitian yang Relevan 

Peneliti oleh R.A Purwantoko (2010) dengan judul  

“Keefektifan Pembelajaran Dengan Menggunakan Media Puzzle 

Terhadap Pemahaman IPA Pokok Bahasan Kalor Pada Siswa SMP“. 

Menyimpulkan  bahwa penerapan model permainan puzzle (teka-

teki) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian oleh Alan Tresno Setiawan (2012) tentang 

“Efektifitas Media Puzzle untuk Meningkatkan Kemampuan 

Menyusun Kalimat bagi Cerebral Pasly”. Menunjukan hasil bahwa 

media Puzzle efektif untuk  meningkatkan kemampuan menyusun 

kalimat pada anak  Cerebral Pasly.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa 

penggunaan media puzzle terbukti efektif untuk mendorong 

kemampuan siswa dalam belajar lebih baik. Jika penelitian diatas 

menerapkan media puzzle untuk pembelajaran menyusun kalimat 

maka dalam penelitian ini media puzzle digunakan untuk 

pembelajaran bahasa Jawa. 

 

D. Kerangka Pikir 

Kemampuan membaca dan menulis aksara jawa tidak hanya 

dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik, tetapi juga dipengaruhi 
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oleh strategi pengajaran. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

apakan ada pengaruh permainan puzzle aksara Jawa sebagai salah 

satu strategi pengajaran terhadap kemampuan menulis aksara jawa. 

 

E. Hipotesis 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir diatas, 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh lebih baik dari penerapan media Puzzle Aksara 

Jawa terhadap kemampuan menulis Aksara Jawa siswa kelas III 

SD Negeri 2 Sokanegara. 
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