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ABSTRAK 

Dalam membaca aksara Jawa siswa kurang memahami aksara Jawa dan guru belum 

menggunakan model pembelajaran membaca aksara Jawa yang bervariasi, dan penggunaan 

media pembelajaran masih kurang sehingga siswa kurang aktif, cepat merasa bosan. Didukung 

dari data pencapaian hasil Penilaian Akhir Tahun Pelajaran 2018/2019 bahwa rata-rata nilai 

Bahasa Jawa masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata nilai bahasa Jawa yang 

menempati urutan terakhir. Pendidikan Agama (rata-rata 75), PPKn (rata-rata 72), Bahasa 

Indonesia (rata-rata 74), Ilmu Pengetahuan Alam (rata-rata 72), Seni Budaya dan Prakarya (rata-

rata 72), Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (rata-rata 73), Matematika (rata-rata 67), 

dan bahasa Jawa rata-rata hanya 65. Dengan melihat data hasil belajar Bahasa Jawa, proses 

pembelajaran perlu ditingkatkan. Untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, diperlukan 

alternatif tindakan untuk meningkatkan keterampilan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

Bahasa Jawa pada materi membaca aksara Jawa. Maka penulis menggunakan media gelas 

aksara. Manfaat penggunaan media gelas aksara dapat menjadikan peserta didik aktif dan 

termotivasi untuk membaca aksara Jawa dan dapat mempermudah peserta didik untuk memahami 

aksara Jawa berupa kata dan kalimat sederhana sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan membaca aksara Jawa pada peserta didik kelas IV SD Negeri 2 Sukorejo Kabupaten 

Kendal. Makalah ini mengupas mengenai “Gelas Aksara sebagai alternatif untuk meningkatkan 

kemampuan membaca aksara Jawa”. Uraian peningkatan kemampuan membaca aksara Jawa 

melalui penggunaan media gelas aksara sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Upaya peningkatan kemmpuan menulis aksara Jawa melalui 

penggunaan gelas aksara dapat dilakukan dengan berbagai cara pembelajaran, yaitu: (1) Dengan 

membaca susunan huruf yang disusun oleh kelompok; (2) Menyusun gelas aksara berdasarkan 

soal yang diberikan guru, dan (3) Menyusun gelas aksara berdasarkan undian. Dampak 

penggunaan media gelas aksara bagi siswa kelas IV SDN 2 Sukorejo meliputi: (1) Dampak yang 

didapat dalam kelompok diantaranya adalah kerjasama antaranggota kelompok. (2) Dampak yang 

didapat oleh individu adalah kemampuan membaca aksara Jawa lebih meningkat karena secara 

tidak langsung, siswa harus menghafalkan aksara Jawa agar bisa mengerjakan tugas dari guru. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh setelah strategi menggunakan media gelas 

aksara dilaksanakan. 

Kata kunci: Gelas Aksara, membaca huruf Jawa 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan investasi besar jangka panjang yang harus ditata, disiapkan 

dan diberikan sarana maupun prasarananya dalam arti modal material yang cukup besar, 

sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pendidikan No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab XI pasal 40 ayat (2) yakni pendidik harus profesional untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan 
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dialogis. Untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang bermakna kegiatan pembelajaran 

harus dirancang sedemikian rupa agar peserta didik terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar dan 

potensi yang dimilikinya (Sistem Pendidikan Nasional, 2003: 13). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 tahun 2014 tentang 

muatan lokal kurikulum 2013, menyebutkan bahwa muatan lokal merupakan bahan kajian 

atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran 

tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman 

peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Muatan lokal 

diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan sumber daya pendidikan 

yang tersedia. Dalam hal muatan lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri 

sendiri, satuan pendidikan dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 

(dua) jam per minggu. (BSNP, 2014: 4). 

Di dalam kurikulum 2013, Bahasa Jawa merupakan salah satu mata pelajaran 

muatan lokal yang dilaksanakan di daerah Jawa Tengah yang didalamnya mencakup empat 

kompetensi dasar yaitu mencakup aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Pada kompetensi membaca, dalam mata pelajaran Bahasa Jawa, siswa harus mampu 

menguasai dua keterampilan yaitu membaca bacaan berbahasa Jawa berhuruf latin dan 

membaca bacaan berbahasa Jawa dengan huruf Jawa. Agar dapat terampil membaca aksara 

Jawa, siswa harus memahami Bahasa Jawa dan mengenal aksara Jawanya. 

Hasil penelitian Depdiknas (2008), menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan 

pelaksanaan standar isi mata pelajaran bahasa Jawa. Guru dalam pembelajaran lebih 

menekankan pada metode yang mengaktifkan guru, pembelajaran yang dilakukan guru 

kurang kreatif, lebih banyak menggunakan metode ceramah dan kurang mengoptimalkan 

media pembelajaran sehingga siswa merasa jenuh dan kurang antusias dalam pembelajaran 

Bahasa Jawa. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa dalam membaca aksara Jawa 

siswa kurang memahami aksara Jawa dan guru belum menggunakan model pembelajaran 

membaca aksara Jawa yang bervariasi, dan penggunaan media pembelajaran masih kurang 

sehingga siswa kurang aktif, cepat merasa bosan. 

Didukung dari data pencapaian hasil Penilaian Akhir Tahun Pelajaran 2018/2019 

bahwa rata-rata nilai Bahasa Jawa masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata 

nilai bahasa Jawa yang menempati urutan terakhir. Pendidikan Agama (rata-rata 75), PPKn 

(rata-rata 72), Bahasa Indonesia (rata-rata 74), Ilmu Pengetahuan Alam (rata-rata 72), Seni 

Budaya dan Prakarya (rata-rata 72), Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (rata-

rata 73), Matematika (rata-rata 67), dan bahasa Jawa rata-rata hanya 65. Dengan melihat 

data hasil belajar Bahasa Jawa, proses pembelajaran perlu ditingkatkan. 

Untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, diperlukan alternatif tindakan 

untuk meningkatkan keterampilan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Bahasa Jawa 

pada materi membaca aksara Jawa. Maka penulis menggunakan media gelas aksara. 

Penggunaan media gelas aksara pada pembelajaran sangat membantu efektivitas proses 

pembelajaran serta penyampaian pesan dan isi pelajaran, sehingga dapat membantu siswa 

meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa karena penyajian informasi menjadi lebih 

menarik. Hal ini memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan keterampilan membaca siswa. Pembelajaran Bahasa Jawa khususnya memiliki 
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fungsi yang fundamental dalam menimbulkan serta mengembangkan kemampuan berfikir 

kritis, kreatif dan inovatif. Supaya tujuan tersebut dapat tercapai maka Bahasa Jawa perlu 

diajarkan dengan cara yang tepat dan dapat melibatkan siswa secara aktif melalui 

penggunaan media gelas aksara. Manfaat penggunaan media gelas aksara dapat 

menjadikan peserta didik aktif dan termotivasi untuk membaca aksara Jawa dan dapat 

mempermudah peserta didik untuk memahami aksara Jawa berupa kata dan kalimat 

sederhana sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa 

pada peserta didik kelas IV SD Negeri 2 Sukorejo Kabupaten Kendal. 

Makalah ini mengupas mengenai “Gelas Aksara sebagai alternatif untuk 

meningkatkan kemampuan membaca aksara Jawa”. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kemampuan Membaca Aksara Jawa  

Membaca merupakan salah satu di antara empat keterampilan berbahasa 

(menyimak, berbicara, membaca dan menulis) yang penting untuk dikuasai oleh setiap 

individu. Dengan membaca, seseorang dapat berrsantai, berinteraksi dengan perasaan dan 

pikiran, memperoleh informasi dan meningkatkan ilmu pengetahuanya. Membaca adalah 

suatu proses yang digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Dari segi linguistik, 

membaca adalah suatu proses pengandaian dan pembacaan sandi (Tarigan, 2008:7). 

Membaca aksara Jawa merupakan salah satu keterampilan dalam berbahasa yaitu 

membaca. Membaca aksara Jawa perlu mendapatkan perhatian yang lebih agar siswa dapat 

dengan mudah membaca aksara Jawa semudah membaca huruf abjad. Oleh karena itu, 

perlu penggunaan metode pembelajaran dan media yang tepat untuk mengajarkan 

membaca aksara Jawa. Tujuan membaca aksara Jawa adalah untuk melafalkan aksara Jawa 

secara jelas. 

Pelajaran membaca aksara Jawa diharapkan siswa mengetahui jumlah hurufnya, 

sandhanganya, pasanganya dan tanda baca, angka dan sebagainya. Perbedaan mengajar 

membaca huruf abjad dengan aksara Jawa adalah pada proses pelafalannya. Adapun cara 

membaca aksara Jawa adalah sama dengan huruf latin. Sesuai dengan standar kompetensi 

membaca aksara Jawa, maka tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) siswa mampu membaca lancar aksara Jawa 

2) siswa mampu menyalin aksara Jawa ke dalam huruf latin. 

Aksara Jawa mempunyai dua bentuk huruf yaitu: (1) aksara nglegena yang 

merupakan huruf pokok yang berjumlah 20 huruf, (2) huruf pasangan merupakan bentuk 

lain huruf pokok juga berjumlah 20 huruf (Darusuprapta, 2002:5). 

Kompetensi dasar kelas IV adalah membaca kata aksara Jawa dengan sandhangan 

merupakan acuan dasar membaca kata dan kalimat Jawa (Trimo, 2010: 33). Huruf baku 

dalam aksara Jawa terdapat 20 huruf dasar (huruf nglegena), pasangan aksara Jawa, aksara 

swara, aksara vokal tidak mandiri (sandhangan), tanda baca, angka Jawa dan aksara murda 

(Nugroho, 2006: 5-20). 
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Sandhangan merupakan berbagai tanda dalam tulisan aksara Jawa yang masing-

masing memiliki bentuk dan fungsi. Macam-macam sandhangan dibedakan menjadi tiga 

(Mulyadi, 2002: 11) yaitu sebagai berikut. 

1) Sandhangan baku swara 

Merupakan sandhangan bunyi vokal yang berfungsi mengubah bunyi pengucapan 

aksara Jawa yang semula gabungan bunyi suatu konsonan dengan vokal “a” menjadi vokal 

lain. Contoh sandhanganya adalah wulu, suku, taling, taling-tarung dan pepet. 

2) Sandhangan panyigeg wanda 

Merupakan sandhangan tanda penutup suku kata. Contoh sandhanganya adalah 

cecak, layar, wignyan. 

3) Sandhangan wyanjana 

Merupakan sandhangan penanda gugus konsonan sehingga keret, 

Media Gelas Aksara 

Gerlach &Elly (Arsyad, 2011: 3) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara 

garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 

siswa mampu pemeroleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Hal itu sejalan dengan 

pendapat Sanjaya (2008: 205) yang mengatakan bahwa media bukan hanya alat perantara 

seperti TV, radio, slide, bahkan cetakan. Akan tetapi meliputi orang atau manusia sebagai 

sumber belajar atau muga semacam kegiatan seperti diskusi, seminar, karya wisata, dan 

lain-lain. Lain halnya dengan Sundayana (2013: 5) yang mengutip pernyataan Gagne dan 

Briggs secara implisit menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang antara lain buku, tape recorder, 

kaset, video, camera, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. 

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran. 

Sudjana dan Rivai (2012: 8) menyatakan beberapa fungsi pokok media 

pembelajaran yaitu: sebagai alat bantu yang melengkapi proses pembelajaran, 

mempercepat siswa dalam menangkap makna dalam pembelajaran, dan meningkatkan mutu 

pembelajaran. 

Lebih lanjut Sudrajat (2007: 44) menuliskan tentang beberapa fungsi media 

diantaranya media dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang tidak mungkin 

dialami secara langsung di dalam kelas oleh peserta didik tentang suatu objek disebabkan 

objek terlalu besar, terlalu kecil, objek bergerak terlalu lambat, objek yang bergerak terlalu 

cepat, objek yang terlalu kompleks, objek yang bunyinya terlalu halus, objek yang 

mengandung bahaya dan resiko tinggi. Selain itu, media juga berfungsi membangkitkan 

motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Media memberikan pengalaman yang integral 

/menyeluruh dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Sejalan dengan Sudjana & 

Rivai (Arsyad, 2011: 24) mengemukakan fungsi media pembelajaran dalam proses belajar 

siswa yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan 

motivsi belajar, bahkan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 
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dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran, 

metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahawa media pembelajaran 

berfungsi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa karena penyajian pembelajaran lebih 

menarik. Jika siswa sudah meraa tertarik dengan materi diharapkan tujuan pembelajaran 

akan lebih mudah tercapai. 

Media gelas aksara merupakan salah satu alternatif media untuk membelajarkan 

materi membaca aksara Jawa. Melalui penggunaan media ini dengan penyajian melalui 

permainan dan pembelajaran di luar kelas maka kemampuan membaca aksara Jawa siswa 

akan meningkat. 

Menurut Djamarah (2005: 213) bentuk media pembelajaran menurut bahan 

pembuatannya, media dibagi menjadi media sederhana dan media kompleks. Media 

sederhana yaitu media yang bahan dasarnya mudah diperoleh, harganya murah, cara 

pembuatannya mudah, dan penggunaannya tidak sulit. Media kompleks yaitu media yang 

bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta harganya mahal. Arsyad (2011: 75) 

berpendapat bahwa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media adalah sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, 

konsep prinsip atau generalisasi, praktik, luwes dan bertahan, guru terampil 

menggunakannya, pengelompokan sasaran, dan mutu teknis. Hal senada juga diungkapkan 

oleh Sanjaya (2008: 224) bahwa sejumlah pertimbangan memilih media diantaranya 

kemudahan akses, biaya, ketersediaan dan kemudahan, memunculkan interaksi, dukungan 

organisasi, dan kebaruan media. 

Media gelas aksara merupakan media sederhana yang bahannya mudah ditemukan, 

mudah dibuat, dan tidak sulit untuk menggunakannya. Media ini juga aman digunakan oleh 

siswa kelas IV sekolah dasar.  

Penggunaan Media Gelas Aksara dalam Membaca Aksara Jawa 

Pelaksanaan proses pembelajaran Bahasa Jawa di SD Negeri 2 Sukorejo Kelas IV 

masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Guru belum mengoptimalkan metode 

dan media pembelajaran, sehingga konsentrasi siswa mudah terpecah dan mengalihkan 

perhatiannya pada hal lain seperti bermain alat tulis, berbicara dengan temannya, ataupun 

membaca buku untuk mata pelajaran yang lain. Pemberian soal oleh guru yang terlampau 

sering juga membuat siswa cepat jenuh berada dalam kelas. Dalam pelaksanaan diskusi di 

dalam kelas, siswa yang aktif dalam pembelajaran hanya beberapa saja. Pemantauan 

terhadap jalannya diskusi juga belum dilakukan secara maksimal. 

Penggunaan media pembelajaran yng tepat dan menarik akan dapat meingkatkan 

motivasi belajar peserta didik. Timbulnya motivasi ini penting karena akan berpengaruh 

dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Pemilihan media yang mudah dan 

murah juga menjadi pertimbangan.  

Gelas aksara merupakan salah satu media pembelajaran yang mudah, murah, dan 

menarik untuk digunakan dalam pembelajaran membaca aksara Jawa. Penggunaan media 

gela aksara diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga meningkat 

pula hasil nelajar membaca aksara Jawa. 
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PEMBAHASAN MASALAH 

Penggunaan media gelas aksara merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan 

hasil belajar Bahasa Jawa terutama materi membaca aksara Jawa. Pemilihan strategi ini 

didasarkan pada ketertarikan siswa terhadap media yang menarik. Ketertarikan tersebut 

diimplementasikan dalam penggunaan gelas aksara. Penggunaan gelas aksara juga 

merupakan salah satu cara pemanfaatan sampah plastik berupa gelas bekas air mineral 

yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. 

Sebelum menerapkan penggunaan gelas aksara, guru terlebih dulu membuat media. 

Adapun alat dan bahan yang diperlukan diantaranya adalah gelas bekas minuman, selotip 

kertas, dan spidol. Pemilihan bahan gelas bekas minuman karena guru melihat banyak bekas 

gelas minuman yang dibuang begitu saja, padahal jika dimanfaatkan dapat membantu 

pembelajaran. Alasan lain untuk mengurangi sampah plastik yang banyak ditemukan di 

lingkungan sekitar sekolah. 

Cara membuat media ini cukup mudah. Siswa diminta mengumpulkan gelas bekas 

minuman. Jumlah gelas yang diperlukan untuk masing-masing kelompok adalah 120 gelas. 

Pada bagian belakang gelas ditempel selotip kertas untuk mempermudah penulisan huruf 

Jawa. Pada selotip kertas tersebut dituliskan semua aksara Jawa, yang terdiri dari aksara 

Jawa nglegena dan aksara Jawa bersandhangan. Media yang sudah jadi ini akan digunakan 

untuk beberapa kali pertemuan. 

Penerapan media gelas aksara untuk meningkatkan kemampuan membaca aksara 

Jawa dapat dilakukan dengan beberapa alternatif langkah kerja. Beberapa alternatif tersebut 

dapat pula dilakukan secara bergantian agar hasil yang diharapkan lebih meningkat. 

Alternatif penggunaan gelas aksara diantaranya: 

1. Dengan membaca susunan huruf yang disusun oleh kelompok. 

2. Menyusun gelas aksara berdasarkan soal yang diberikan guru: 

3. Menyusun gelas aksara berdasarkan undian 

Dalam melaksanakan pembelajaran membaca aksara Jawa menggunakan media 

gelas aksara guru menemui beberapa kendala, diantaranya: 

1. Penguasaan kelas lebih sulit karena siswa berlomba untuk menjadi yang tercepat. 

2. Pada awal penggunaan strategi, guru harus berulang kali menjelaskan aturan permainan. 

3. Setelah pembelajaran selesai, siswa masih harus diingatkan untuk menata kembali gelas 

aksara sesuai dengan aksara dasar. 

Strategi penggunaan gelas aksara ini dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan dan 

tiga kali cara. Hal ini dilakukan agar siswa tidak bosan. Tujuan lain yang diharapkan yaitu 

siswa semakin memahami cara membaca aksara Jawa.  

Pada awal penggunaan strategi ini diterapkan, belum semua kelompok dapat 

menyelesaikan penugasan yang diberikan. Namun, karena terdorong keinginan untuk tidak 

mau kalah dengan kelompok lain, maka pada pertemuan selanjutnya, setiap kelompok 

sudah mulai berimbang dalam berkompetisi. 
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Dampak yang dirasakan oleh siswa meliputi dampak dalam kelompok dan individu. 

Dampak yang didapat dalam kelompok diantaranya adalah kerjasama antaranggota 

kelompok. Dampak yang didapat oleh individu adalah kemampuan membaca aksara Jawa 

lebih meningkat karena secara tidak langsung, siswa harus menghafalkan aksara Jawa agar 

bisa mengerjakan tugas dari guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh 

setelah strategi menggunakan media gelas aksara dilaksanakan. 

Penggunaan gelas aksara pada materi membaca aksara Jawa menunjukkan 

perubahan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian akhir semester pada 

kompetensi dasar membaca aksara Jawa. Sebanyak 90% peserta didik kelas IV B SD Negeri 

2 Sukorejo memeroleh nilai di atas KKM yang ditetapkan yaitu 70.  

Kemampuan membaca aksara Jawa ini tidak didapatkan dengan hanya satu kali 

pembelajaran. Melalui penyajian yang bervariatif dan berulang-ulang, kemampuan peserta 

didik secara bertahap akan meningkat. Melalui tahapan-tahapan yang telah dilakukan, 

peserta didik juga diajak untuk melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Melalui 

kegiatan refleksi ini diharapkan siswa akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari 

pembelajaran yang telah mereka lakukan. Dari kegiatan ini, masing-masing siswa akan 

dapat memotivasi dirinya sendiri untuk lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Penyajian 

gelas aksara selalu diiringi dengan kompetisi anatarkelompok. Hal ini dilakukan agar siswa 

lebih termotivasi untuk lebih baik dari kelompok lain. Selain itu, siswa juga terbiasa untuk 

bekerja sama dan solid dalam kelompoknya. 

Pelaksanaan strategi ini diharapkan dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran berbahasa yang meliputi aspek mendengarkan, berbicara, menulis, dan 

membaca. Alternatif pengembangan dari strategi ini diantaranya adalah menerapkan 

penggunaan gelas aksara untuk aksara Jawa yang lain, misalnya pasangan huruf Jawa. 

SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

Uraian peningkatan kemampuan membaca aksara Jawa melalui penggunaan media 

gelas aksara sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Upaya peningkatan kemmpuan menulis aksara Jawa melalui penggunaan gelas aksara 

dapat dilakukan dengan berbagai cara pembelajaran, yaitu: (1) Dengan membaca 

susunan huruf yang disusun oleh kelompok; (2) Menyusun gelas aksara berdasarkan soal 

yang diberikan guru, dan (3) Menyusun gelas aksara berdasarkan undian. 

2. Dampak penggunaan media gelas aksara bagi siswa kelas IV SDN 2 Sukorejo meliputi: 

(1) Dampak yang didapat dalam kelompok diantaranya adalah kerjasama antaranggota 

kelompok. (2) Dampak yang didapat oleh individu adalah kemampuan membaca aksara 

Jawa lebih meningkat karena secara tidak langsung, siswa harus menghafalkan aksara 

Jawa agar bisa mengerjakan tugas dari guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar yang 

diperoleh setelah strategi menggunakan media gelas aksara dilaksanakan. 

SARAN 

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan kepada: 
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1. Guru agar lebih menerapkan beragai inovasi dalam upaya peningkatkan kemampuan 

menulis siswa sebagai salah satu perwujudan budaya literasi di sekolah. 

2. Kepala sekolah agar lebih mendukung segala bentuk inovasi yang dilakukan guru, 

meskipun terkadang mengubah kebiasaan lama yang menjadi budaya di sekolah. 
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