
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mata pelajaran 

bahasa, sastra, dan budaya Jawa di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Sekolah 

Menengah Pertama tahun 2010. Kurikulum bahasa Jawa berisikan kompetensi-

kompetensi pembelajaran bahasa Jawa untuk kelas VII, VIII, dan IX. Lagu 

dolanan adalah salah satu materi pelajaran bahasa Jawa yang harus dipenuhi oleh 

siswa kelas VII semester Ganjil. Standar Kompetensi „membaca” memahami 

wacana tulis sastra dalam kerangka budaya Jawa serta Kompetensi Dasar 

melagukan tembangdolanan. Siswa dituntut untuk aktif sehingga bisa memenuhi 

kompetensi melagukan lagu dolanan dengan baik. 

Pembelajaran lagu dolanan yang menarik dengan menggunakan media 

pembelajaran bertujuan memberikan stimulus kepada siswa agar tertarik dengan 

pelajaran lagu dolanan. Media pembelajaran merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan keefektifan proses belajar mengajar. Media pembelajaran dapat 

dibuat semenarik mungkin salah satunya dengan menggunakan aplikasi 

Macromedia Flash Professional 8. Madcoms (2006:3), mengemukakan bahwa 

Macromedia Flash Professional 8 mempunyai banyak keunggulan, salah satunya 

dapat mengolah dan membuat animasi. Macromedia Flash Professional 8 dapat 

dimanfaatkan sebagai sarana media pembelajaran lagu dolanan yang 

dikembangkan dalam bentuk kaset CD (Compact Disk) interaktif serta mudah 

dalam penggunaannya.  
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Penelitian ini membahas mengenai pengembangan media pembelajaran 

bahasa Jawa berbasis komputer untuk siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 

dengan menggunakan aplikasi Macromedia Flash Professional 8 dengan materi 

lagu dolanan. Media pembelajaran yang dikembangkan diharapkan mampu 

memberikan daya tarik kepada siswa untuk belajar lagu dolanan agar dapat 

melagukan, memahami kata-kata sukar yang ada di dalam lagu dolanan, serta 

menjadi suatu media pembelajaran yang efektif dan efisien bagi guru maupun 

peserta didik. Media pembelajaran tersebut dapat digunakan secara klasikal 

maupun terbimbing di kelas. Siswa juga dapat melakukan pendalaman materi lagu 

dolanan secara individu di rumah dengan menggunakan media interaktif 

pembelajaran lagu dolanan tersebut. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti mengidentifikasikan beberapa 

permasalahan. Identifikasi masalah tersebut adalah. 

1. Motivasi siswa terhadap mata pelajaran lagu dolanan sangat penting untuk 

mencapai kesuksesan belajar. 

2. Perlunya pemanfaatan komputer sebagai alat bantu proses belajar mengajar 

bahasa Jawa. 

3. Perlunya pengembangan media pembelajaran dengan materi lagu dolanan. 

4. Perlunya mengembangkan media pembelajaran lagu dolanan menggunakan 

aplikasi Macromedia Flash Professional 8. 

5. Perlunya tanggapan pengguna media pembelajaran interaktif lagu dolanan 

menggunakan aplikasi Macromedia Flash Professional 8. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang muncul dalam identifikasi masalah,  maka 

batasan masalah pada penelitian adalah. 

1. Produk pengembangan media pembelajaran lagu dolanan menggunakan 

aplikasi Macromedia Flash Professional 8 dalam bentuk kaset CD (Compact 

Disk) interaktif dengan materi lagu dolanan sebagai alat bantu belajar. 

2. Validasi kualitas media yang dihasilkan dalam bentuk software Macromedia 

Flash Profesional 8 dengan materi lagu dolanan oleh dosen ahli materi dan 

dosen ahli media. 

3. Tanggapan guru bahasa Jawa dan siswa kelas VII terhadap media interaktif 

pembelajaran lagu dolanan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, 

maka dapat dijabarkan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah. 

1. Bagaimanakah bentuk produk pengembangan media pembelajaran interaktif 

menggunakan aplikasi Macromedia Flash Proffesional 8 sebagai sarana 

pembelajaran bahasa Jawa dengan materi lagu dolanan?  

2. Bagaimana hasil validasi kualitas media pembelajaran interaktif lagu dolanan 

oleh dosen ahli materi dan dosen ahli media? 

3. Bagaimanakah tanggapan guru bahasa Jawa dan siswa kelas VII terhadap 

media interaktif lagu dolanan? 
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E. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah. 

1. Mendeskripsikan tahap pengembangan media pembelajaran lagu dolanan 

menggunakan aplikasi Mcromedia Flash Professional 8. 

2. Mendeskripsikan kualitas media pembelajaran yang dihasilkan dengan 

menggunakan aplikasi Macromedia Flash Professional 8. 

3.  Mendeskripsikan tanggapan siswa dan guru bahasa Jawa mengenai media 

pembelajaran lagu dolanan dengan menggunakan pengembangan aplikasi 

Macromedia Flash Professional 8. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dharapkan mampu memberikan sumbangan pada semua 

pihak. Manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Sebagai alternatif media pembelajaran lagu dolanan berbasis komputer 

menggunakan aplikasi Macromedia Flash Professional 8. 

2. Meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran lagu dolanan. 

3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada guru bahasa Jawa untuk 

mengembangkan media pembelajaran bahasa Jawa dengan materi yang lain. 

4. Meningkatkan ketrampilan mandiri siswa untuk belajar materi lagu dolanan. 
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G. Batasan Istilah 

Agar tidak terdapat kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka 

dirumuskan batasan istilah sebagai berikut. 

1. Pengembangan adalah proses menerjemahkan suatu desain ke dalam bentuk 

fisik. Dalam hal ini pengembangan yang dimaksud oleh peneliti adalah 

pengembangan media pembelajaran ke dalam bentuk fisik yaitu CD (Compact 

Disk) melalui tahap mendesain media, memproduksi media, dan mengevaluasi 

produk. 

2. Pembelajaran adalah suatu rangkaian kejadian yang dapat mempengaruhi 

pembelajar sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan mudah. 

3. Media pembelajaran adalah suatu alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pembelajaran.  

4. Macromedia Flash Professional 8 adalah software terbaru dari perusahaan 

Macromedia Flash yang digunakan untuk merancang grafis animasi (rangkaian 

tulisan dan gambar yang digerakkan secara mekanik elektronis). 

5. Lagu dolanan adalah lagu atau sekar yang dinyanyikan dalam suatu permainan 

(dolanan) oleh anak maupun orang dewasa dengan atau tanpa menggunakan 

seperangkat gamelan. 
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