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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemberdayaan pembelajaran bahasa Jawa perlu dioptimalkan dalam 

upaya mempertahankan kekayaan budaya bangsa yang tidak ternilai 

harganya. Pada dasarnya bahasa Jawa dapat dijadikan wahana penanaman 

watak dan pekerti pada masyarakat Jawa serta memiliki peran sentral dalam 

pengembangan watak dan pekerti bangsa (Rahayu, 2013). 

 Menuju manusia yang memiliki peran sentral dalam pengembangan 

watak dan berbudi pekerti tersebut, pada pendidikan wajib mengandung nilai 

pendidikan etika, dan karakter. Semua mata pelajaran di sekolah memuat nilai 

pendidikan etika dan karakter, termasuk juga muatan lokal bahasa daerah. Hal 

ini sesuai dengan pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 yang 

menyatakan bahwa muatan lokal bahasa daerah dimaksudkan untuk 

menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, spiritual dan 

karakter. 

Muatan lokal merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang 

berisi muatan tentang potensi dan keunikan lokal di daerahnya. Potensi dan 

keunikan tersebut termasuk bahasa setempat atau bahasa daerah. Bahasa 

daerah yang digunakan di Jawa Timur ada dua yaitu bahasa Jawa dan bahasa 

Madura (PERGUB, 2014). 

PERGUB Nomor 19 Tahun 2014 menyebutkan bahwa,  pembelajaran 

muatan lokal bahasa daerah wajib diselenggarakan pada semua jenjang satuan 

pendidikan. Satuan pendidikan tersebut mulai dari SD/MI, SMP/MTs, 
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SMA/MA/SMK di Jawa Timur. PERGUB tersebut disambut sangat antusias 

oleh pelaksana pendidikan di setiap satuan pendidikan. Hal ini seperti 

diungkapkan oleh (Hasan, 2015) bahwa di area Jawa Timur banyak 

dilaksanakan pelatihan-pelatihan pembelajaran  bahasa Jawa terhadap guru-

guru bahasa Jawa. Kota dan Kabupaten yang telah melaksanakan meliputi ; 

Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten 

Gresik, dan Kabupaten Malang.  

Bahasa Jawa merupakan bahasa Ibu masyarakat etnis Jawa, selain itu 

juga sebagai salah satu media komunikasi yang dominan digunakan oleh 

masyarakat Jawa. Bahasa Jawa tidak hanya sebagai bentuk media komunikasi 

seperti bahasa-bahasa lain yang ada disekitar kita tetapi didalamnya memiliki 

nilai-nilai filosofis yang luhur (Purwaningsih, 2008). 

Namun kenyataannya bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar 

masyarakat daerah tidak lagi banyak digunakan apalagi oleh anak –anak, 

mereka beranggapan bahwa bahasa Jawa itu bahasa yang sulit, bahasa yang 

kuno,  mereka lebih mementingkan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa 

sendiri. Bahasa Jawapun menjadi momok yang menakutkan di pembelajaran 

anak SD. Bahkan lebih menakutkan daripada pelajaran yang lain (Hasan, 

2013). 

Keadaan seperti yang disampaikan diatas jika berlanjut maka bisa 

dimungkinkan bahasa Jawa lambat laun akan hilang. Apabila bahasa Jawa 

tersebut hilang, maka orang Jawa telah kehilangan kebudayaannya. Padahal 

bahasa Jawa merupakan jati diri serta kepribadian warisan nenek moyang. 
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Karena bahasa Jawa sudah menjadi momok pada pembelajaran anak SD, 

maka pembelajaran bahasa Jawa kurang diminati oleh siswa SD.  

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kusumastuti (2006), 

dari 100 siswa SD yang disurvey hanya sekitar 30% dari keseluruhan siswa 

yang memiliki keinginan untuk belajar Bahasa Jawa dengan sungguh-

sungguh, sedangkan sisanya 70% enggan untuk mengikuti pembelajaran 

Bahasa Jawa karena kebanyakan dari mereka sudah menggunakan Bahasa 

Indonesia sebagai bahasa pengantar sejak kecil. 

Terdapat banyak elemen yang mempengaruhi motivasi untuk belajar 

antara lain : perencanaan, konsentrasi terhadap tujuan, kesadaran meta 

kognitif terhadap apa yang akan dipelajarai, aktif mencari informasi-

informasi yang baru (Wahyuni, 2009). Elemen-elemen tersebut berpengaruh 

terhadap motivasi belajar siswa khusunya pada pembelajaran bahasa Jawa. 

Pembelajaran bahasa Jawa sudah dilaksanakan di SDN Junrejo 01 

Kota Batu mulai kelas 1 sampai kelas 6. Menurut hasil wawancara pada guru 

kelas IV yang mengajar bahasa Jawa di SDN Junrejo 01 Kota Batu, bahasa 

Jawa merupakan mata pelajaran yang sudah terjadwal setiap hari jum’at di 

kelas IV SDN Junrejo 01 Kota Batu. KKM yang telah ditentukan yaitu 

minimal 70 dan kenyataannya jumlah siswa yang mendapat nilai di bawah 

KKM sebanyak 14 siswa. Diketahui bahwa dalam pembelajaran bahasa Jawa 

guru menggunakan metode konvensional, meliputi metode ceramah dan tanya 

jawab sehingga siswa kurang aktif ketika dikelas dan siswa sulit memahami 

materi bahasa Jawa yang berpengaruh terhadap motivasi belajar bahasa Jawa 

siswa. Materi yang sulit dipahami oleh siswa meliputi membaca dan menulis 
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Jawa, karma inggil, tembang serta cerita wayang. Sikap siswa ketika dalam 

cenderung mengikuti aturan yang dilakukan oleh guru sehingga membuat 

siswa kurang aktif dalam pembelajaran bahasa Jawa. Terdapat beberapa anak 

yang memiliki bakat di bidang bahasa Jawa terutama siswa kelas IV SDN 

Junrejo 01 Kota Batu. Siswa yang memiliki bakat tersebut biasanya 

mengikuti ekstrakuliler yang ada di sekolah, seperti karawitan. 

Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk melihat motivasi belajar 

siswa kelas IV di SDN Junrejo 01 Kota Batu dalam pembelajaran bahasa 

Jawa. Guru bahasa Jawa tersebut juga telah melakukan berbagai upaya untuk 

peningkatan motivasi belajar bahasa Jawa, sehingga peneliti juga akan 

mendeskripsikan upaya-upaya guru untuk meningkatan motivasi belajar 

bahasa Jawa siswa kelas IV di SDN Junrejo 01 Kota Batu. 

Beberapa permasalahan dan fakta yang telah dipaparkan, dapat 

dirumuskan judul penelitian ini yaitu “Motivasi Belajar Bahasa Jawa Siswa 

kelas IV SDN Junrejo 01 Kota Batu” yang di dalamnya termasuk pembahasan 

mengenai upaya peningkatan motivasi siswa yang telah dilaksanakan oleh 

guru. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah 

dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Bagaimana motivasi belajar bahasa Jawa siswa kelas IV SDN Junrejo 01 

Kota Batu ? 
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2) Bagaimana upaya peningkatan motivasi belajar bahasa Jawa siswa kelas 

IV SDN Junrejo 01 Kota Batu ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian sebagai berikut : 

1) Mendeskripsikan  motivasi belajar bahasa Jawa siswa kelas IV SDN 

Junrejo 01 Kota Batu 

2) Mendeskripsikan upaya peningkatan motivasi belajar bahasa Jawa siswa 

kelas IV SDN Junrejo 01 Kota Batu  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan masukan tentang 

bagaimana motivasi belajar bahasa Jawa dan dapat memberikan masukan 

untuk kegiatan penelitian selanjutnya. 

2) Manfaat Praktis  

a) Bagi Guru 

Menjadi salah satu acuan bagi guru untuk mengetahui motivasi belajar 

siswa pada pembelajaran bahasa Jawa SDN Junrejo 01 Kota Batu. 

b) Bagi Sekolah 

Sebagai saran dalam usaha menyempurnakan upaya dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran bahasa Jawa di 

SDN Junrejo 01 Kota Batu. 
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c) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai salah satu bahan acuan untuk peneliti selanjutnya mengenai 

yaitu motivasi dalam pembelajaran bahasa Jawa. 

 

1.5 Batasan Istilah  

1) Motivasi Belajar 

Motivasi Belajar adalah sesuatu yang mendorong, menggerakkan dan 

mengarahkan siswa dalam belajar (Astuti, 2010). 

2) Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa merupakan bahasa Ibu masyarakat etnis Jawa, selain itu juga 

sebagai salah satu media komunikasi yang dominan digunakan oleh 

masyarakat Jawa (Purwaningsih, 2008). 

3) Pembelajaran Bahasa Jawa 

Pembelajaran Bahasa Jawa lebih menekankan pada pendekatan 

komunikatif yaitu pembelajaran yang mempermudah para siswa agar lebih 

akrab dalam pergaulan dengan menggunakan bahasa Jawa dan melatih 

siswa untuk lebih senang berbicara menggunakan bahasa Jawa yang benar 

dan tetap sesuai dengan situasinya (Kemendiknas, 2010). 


