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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi dalam pergaulan sehari-hari 

(Setiyanto, 2010). Dalam proses pembelajaran bahasa memiliki peranan yang 

penting. Bahasa diperlukan sebagai perantara antara siswa dan guru dalam 

menjalin komunikasi baik lisan maupun tulis. Dalam konteks belajar dan 

pembelajaran komunikasi merupakan sarana penting bagi seorang guru dalam 

menyelenggarakan proses belajar dan pembelajaran dimana guru akan 

membangun pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Melalui 

komunikasi guru sebagai sumber menyampaikan informasi yang dalam konteks 

belajar dan pembelajaran adalah materi pelajaran, kepada penerima yaitu siswa 

dengan menggunakan simbol-simbol baik lisan, tulisan, maupun bahasa non-

verbal (Gintings, 2008). 

Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/KTSP/013/2005 

tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa untuk Jenjang Pendidikan 

SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta Propinsi Jawa Timur, 

bahasa merupakan sarana untuk saling berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, 

saling belajar dari yang lain, serta untuk meningkatkan kemampuan intelektual 

dan apresiasi sastra. Mata pelajaran bahasa Jawa adalah program pengajaran 

bahasa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Jawa 

serta sikap positif bahasa Jawa. Bahasa Jawa menjadi pelajaran wajib disekolah-

sekolah diwilayah jawa timur. Bahasa Jawa merupakan satu mata pelajaran 

muatan lokal yang diterapkan di SD/MI. Muatan lokal bahasa Jawa wajib bagi 
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semua murid kelas I hingga kelas VI. Alokasi waktu adalah 2 jam pelajaran dalam 

satu minggu. 

Wasana, (2011) bahasa Jawa terdiri dari 4 ragam : basa ngoko lugu, basa 

ngoko alus, sedangkan basa krama sendiri dikelompokkan menjadi dua kelompok 

yaitu krama lugu dan krama alus/inggil. Bahasa Jawa mempunyai unsur budaya 

daerah yang kelestariannya perlu dipertahankan. Dalam pembelajaran bahasa 

Jawa terdiri dari empat keterampilan yaitu mendengarkan, berbicara, membaca 

dan menulis. Dari empat keterampilan yang dikembangkan terdapat keterampilan 

berbahasa yang harus dimiliki siswa yaitu penguasaan berbahasa Jawa krama 

inggil/alus. Siswa diharapkan dapat menerapkan penggunaan bahasa krama sesuai 

kosa kata dengan baik dan benar agar dalam interaksi sosial dapat menunjukkan 

sopan-santunnya. 

Surono, (2006) keberhasilan pembelajaran bahasa Jawa akan menentukan 

eksistensi bahasa Jawa di masa depan. Namun sampai saat ini hasil pembelajaran 

bahasa Jawa belum memuaskan dan belum sesuai dengan yang diharapkan karena 

dianggap sulit untuk dipahami terutama dalam menerapkan bahasa krama yang 

sesuai dengan unggah-ungguh basa. 

Hasil observasi dan wawancara dengan wali kelas IV di SDN 2 Siki 

Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek pada tanggal 15 Mei 2013, proses 

pembelajaran bahasa Jawa pada umumnya tidak berlangsung secara efektif dan 

belum sesuai dengan yang diharapkan. Khususnya keterampilan siswa dalam 

menggunakan bahasa Jawa krama sangat kurang. Siswa tidak terbiasa 

menggunakan bahasa Jawa krama yang sesuai dengan unggah-ungguh basa 
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karena mereka mengganggap sulit dan rumit. Bahasa Jawa krama dianggap sulit 

dan rumit karena mempunyai ragam unggah-ungguh basa yang sangat banyak. 

Permasalahan seperti ini perlu ditindaklanjuti, agar kemampuan siswa 

dalam menggunakan bahasa Jawa sesuai unggah-unguh basa lebih terampil. Hal-

hal yang bisa dilakukan antara lain, dengan membiasakan siswa berbahasa Jawa 

krama dilingkungan sekolah dan rumah. Pada saat pelajaran bahasa jawa 

berlangsung, alangkah lebih baik apabila dibiasakan siswa dan guru 

berkomunikasi dengan bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh basa. 

Pembiasaan kepada siswa secara langsung untuk berkomunikasi menggunakan 

bahasa Jawa dengan guru dan teman-temannya akan meningkatkan kemampuan 

dalam berbahasa Jawa krama sesuai dengan unggah-ungguh basa secara natural. 

Siswa akan lebih memahami dan mengingat apabila pelajaran disampaikan 

dengan melibatkan siswa secara langsung. 

Penggunaan media atau alat bantu disadari oleh banyak pratisi pendidikan 

sangat membantu aktivitas proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar 

kelas, terutama membantu peningkatan prestasi belajar siswa namun, dalam 

implementasinya tidak banyak guru yang memanfaatkannya, bahkan penggunaan 

metode ceramah monoton masih cukup populer di kalangan guru dalam proses 

pembelajaran. Keterbatasan media pembelajaran di satu pihak dan lemahnya 

kemampuan guru menciptakan media tersebut di pihak lain membuat penerapan 

metode ceramah. Kondisi ini jauh dari menguntungkan. Terbatasanya alat-alat 

teknologi pembelajaran yang dipakai di kelas diduga merupakan salah satu sebab 

lemahnya mutu pendidikan pada umumnya. 
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Penggunakan media pembelajaran yang sesuai pada mata pelajaran bahasa 

Jawa diharapkan untuk dapat memberikan pembelajaran yang lebih komunikatif 

agar kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki siswa dapat berkembang, 

Penggunan media pembelajaran yang menarik ini dapat membuat siswa tertarik 

dan termotivasi ketika belajar. Media pembelajaran yang menarik bisa dibuat 

dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Dengan memanfaatkan 

berbagai macam obyek yang ada dilingkungan sekitar dapat menghasilkan media 

pembelajaran yang lebih menarik. Media pembelajaran yang sudah pernah ada 

juga bisa dimodifikasi dan dikembangkan serta diberi variasi agar terlihat menarik 

untuk disampaikan kepada siswa. Untuk itu guru dituntut untuk memiliki 

kreativitas yang tinggi agar mampu menciptakan media-media pembelajaran yang 

menarik yang bisa dimanfaatkan ketika melangsungkan kegiatan pembelajaran. 

Sadiman, (2010) sudah selayaknya kalau media tidak lagi hanya kita 

pandang sebagai alat bantu belaka bagi guru untuk mengajar, tetapi lebih sebagai 

alat penyalur pesan dari pemberi (guru, penulis buku, produser, dan sebagainya) 

ke penerima pesan (siswa/pelajar). Sebagai pembawa pesan, media tidak hanya 

digunakan oleh guru tetapi yang lebih penting lagi dapat pula digunakan oleh 

siswa. 

Munadi, (2013) komik juga dapat dijadikan media pembelajaran. Gambar 

dalam komik biasanya berbentuk atau berkarakter kartun. Ia mempunyai sifat 

yang sederhana dalam penyajiannya, dan memiliki unsur urutan cerita yang 

memuat pesan yang besar tetapi disajikan secara ringkas dan mudah dicerna, 

terlebih lagi ia dilengkapi dengan bahasa verbal yang dialogis. Dengan adanya 

perpaduan antara verbal dan non verbal ini, mempercepat pembaca paham 
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terhadap isi pesan dimaksud, karena pembaca terbantu untuk tetap fokus dan tetap 

dijalurnya. Untuk pembelajaran bahasa Jawa komik bisa dikembangakan menjadi 

komik Sa-Wa (Isa Jawa) yang mengandung tata bahasa sesuai unggah-ungguh 

basa.  

Pembelajaran menggunakan media komik Sa-Wa (Isa Jawa) diharapkan 

akan membantu proses pembelajaran bahasa Jawa dalam mempelajari unggah-

ungguh basa untuk siswa kelas IV sekolah dasar sehingga pembelajaran lebih 

komunikatif, serta kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki siswa dapat 

berkembang dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka cukup ideal 

jika diangkat menjadi skripsi dengan judul “Pengembangan Media Komik Sa-Wa 

(Isa Jawa) pada Pembelajaran Bahasa Jawa Siswa Kelas IV di SDN 2 Siki 

Kabupaten Trenggalek”. 

B. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana mengembangkan komik Sa-Wa (Isa Jawa) sebagai media 

pembelajaran bahasa Jawa yang menarik untuk siswa kelas IV di SDN 2 Siki 

kabupaten Trenggalek? Maka penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk 

mengembangkan komik Sa-Wa (Isa Jawa) sebagai media pembelajaran bahasa 

Jawa yang menarik untuk siswa kelas IV SDN 2 Siki kabupaten Trenggalek. 

Adapun secara rinci sebagai berikut: 

1. Mengetahui analisis kebutuhan mengenai media yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran bahasa Jawa saat ini. 

2. Mengetahui proses pengembangan produk, media komik Sa-Wa (Isa Jawa) 

sebagai media pembelajaran bahasa Jawa yang menarik siswa kelas IV SD. 
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3. Mengetahui tingkat validitas media komik Sa-Wa (Isa Jawa) sebagai media 

pembelajaran bahasa Jawa siswa kelas IV SD. 

C. Spesifikasi Produk 

Penelitian ini menghasilkan produk media pembelajaran komik Sa-Wa (Isa 

Jawa) pada mata pelajaran bahasa Jawa pokok bahasan Unggah-ungguh basa. 

Media Komik Sa-Wa (Isa Jawa) menyajikan materi berbentuk cerita bergambar 

yang percakapannya menggunakan bahasa Jawa dengan tujuan melatih 

keterampilan berbahasa Jawa. Media komik Sa-Wa juga dilengkapi dengan latihan 

soal, yang berisikan perintah membawakan tokoh dalam komik, dan membuat 

percakapan menggunakan bahasa Jawa. Penggunaan media pembelajaran komik 

Sa-Wa sangat mengutamakan kerja sama kelompok, serta dapat membantu 

mengembangkan daya kreatifitas siswa  melalui soal latihan. 

D. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Hasil penelitian “Pengembangan Media Komik Sa-Wa (Isa Jawa) pada 

Pembelajaran Bahasa Jawa Siswa Kelas IV di SDN 2 Siki Kabupaten Trenggalek” 

diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan tentang cara menyiasati 

sulitnya pembelajaran bahasa Jawa materi unggah-ungguh basa sehingga dapat 

menjadi masukan guru dalam proses pembelajaran selanjutnya, khususnya pada 

pembelajaran bahasa Jawa. Ada beberapa pihak yang dimaksud adalah: 

1. Bagi Siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa belajar mandiri 

dan lebih mudah memahami materi Unggah-ungguh basa serta dapat 

memotivasi siswa untuk belajar bahasa Jawa. 

2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru SD/MI 

dalam menyusun suatu media pembelajaran dan memberikan alternatif bagi 
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guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang lebih menarik dan 

bervariasi. 

3. Bagi Sekolah, pengembangan media komik Sa-Wa (Isa Jawa) ini diharapkan 

menjadi sumbangan pemikiran dan menjadi pijakan dasar untuk sekolah dalam 

kaitannya menentukan kurikulum dan memberikan kebijakan dalam pengajaran 

bahasa Jawa, serta diharapkan mendorong peserta didik untuk belajar bahasa 

Jawa sehingga lebih terampil berbahasa Jawa. 

4. Bagi peneliti, pengembangan media komik Sa-Wa (Isa Jawa), untuk 

menambah wawasan peneliti tentang permasalahan yang sedang diteliti dan 

sebagai acuan peneliti untuk melakukan penelitian yang selanjutnya. 

5. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

penelitian yang relevan selanjutnya. 

6. Bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan 

menentukan kurikulum dalam upaya peningkatan mutu pendidikan terutama 

tentang pengadaan media pembelajaran bahasa Jawa. 

E. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Daryanto, (2010) anak yang membaca komik lebih banyak, misalnya 

dalam sebulan minimal satu buah komik maka sama dengan membaca buku-buku 

pelajaran dalam setiap tahunnya, hal ini berdampak pada kemampuan membaca 

siswa dan penguasaan kosa kata jauh lebih banyak dari siswa yang tidak 

menyukai komik.  

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup pengembangan media 

pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran komik Sa-Wa (Isa Jawa) 

dibatasi dalam beberapa lingkup, antara lain: 
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1. Sasaran penelitian terbatas pada siswa kelas IV SDN 1 Siki, SDN 2 Siki dan 

SDN 3 Siki kecamatan Dongko kabupaten Trenggalek. 

2 Penyajian materi pada pengembangan media komik Sa-Wa (Isa Jawa) 

mencangkup Standar Kompetensi berbicara: Siswa mampu mengungkapkan 

pikiran, pendapat serta perasaan dengan menggunakan struktur kalimat yang 

benar sesuai dengan tata krama berbahasa secara tertulis maupun  lisan dan 

Kompetensi Dasar Unggah-ungguh basa. 

3 Subjek validasi dari penelitian pengembangan ini adalah satu dosen ahli media 

pembelajaran, satu dosen ahli materi, dan siswa kelas IV SD. 

4 Penelitian ini dilakukan sampai tahap uji coba produk kepada siswa dan 

perbaikan produk setelah diuji coba. 

F. Definisi Istilah 

1. Pengembangan 

Pengembangan, dalam pengertian yang umum, berarti pertumbuhan, 

perubahan secara perlahan (evolusi) dan perubahan secara bertahap. Penelitian 

pengembangan  adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pendidikan (Setyosari, 2010) 

2. Media Komik Sa-Wa (Isa Jawa) 

Menurut Munadi, (2013) Media pembelajaran adalah penyalur atau 

penghubung pesan ajar yang diadakan dan/atau diciptakan secara terencana oleh 

guru atau pendidik. Komik sendiri secara umum dapat diartikan sebagai cerita 

yang dituangkan dalam bentuk gambar (Andi, 2011). Nama Sa-Wa berasal dari 

kata bahasa jawa Isa dan Jawa, Isa berarti bisa sedangkan Jawa mempunyai arti 

Jawa. Dapat disimpulkan Media Komik Sa-Wa (Isa Jawa) adalah media 
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pembelajaran berbentuk cerita bergambar yang kata-kata untuk memperjelas alur 

cerita menggunakan bahasa Jawa dengan tujuan melatih keterampilan berbahasa 

Jawa. 

3. Mata Pelajaran Bahasa  Jawa  

Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/KTSP/013/2005 

tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa untuk Jenjang Pendidikan 

SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta Propinsi Jawa Timur, 

bahasa merupakan sarana untuk saling berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, 

saling belajar dari yang lain, serta untuk meningkatkan kemampuan intelektual 

dan apresiasi sastra. Mata pelajaran bahasa Jawa adalah program pengajaran 

bahasa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Jawa 

serta sikap positif bahasa Jawa. 


