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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bahasa merupakan alat komunikasi dalam pergaulan sehari-hari 

(Setiyanto, 2010:1). Di dalam proses pembelajaran bahasa memiliki peranan yang 

penting. Bahasa diperlukan sebagai perantara anatara 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: 117). 

Komunikasi yang dilakukan oleh seorang guru dan siswa merupakan hal 

yang harus dibina dengan baik karena hal tersebut merupakan suatu hal  yang 

penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Manfaat dari komunikasi 

dalam belajar adalah mengetahui permasalahan yang dihadapi siswanya dalam 

belajar dan guru dapat memecahkannya. Komunikasi yang positif antara guru 

dengan siswa akan menghasilkan individu yang mempunyai semangat yang 

positif dalam belajar. Komunikasi dua arah antara  guru dan siswa yang positif 

dalam belajar akan menumbuhkan kondisi belajar siswa yang positif sehingga 

siswa dapat berprestasi (Sari, 2009: 3). 
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Rohmadi, dkk (2011:9) mengatakan bahwa bahasa Daerah mempunyai 

kedudukan dan fungsi seperti bahasa Indonesia, yaitu bahasa Daerah sebagai 

sebagai sarana komunikasi bagi para penutur yang berasal dari kelompok etnik 

yang sama. Bahasa Daerah termasuk mata pelajaran muatan lokal yang diajarkan 

di Sekolah Dasar. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi 

daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan 

ke dalam mata pelajaran yang ada. 

Bahasa Daerah yang digunakan pada Daerah provinsi Jawa Tengah, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur adalah bahasa Jawa. Pembelajaran 

bahasa Jawa melalui pendidikan formal di Sekolah Dasar merupakan salah satu 

sarana untuk melestarikan bahasa Jawa. Menurut Surono (2006) tujuan 

pembelajaran bahasa Jawa dalam Garis-Garis Besar Pengajaran (GBPP) kelas I 

sampai kelas VI cenderung pada pemenuhan kebutuhan yang ideal, antara lain: 

mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Tujuan pembelajaran bahasa 

Jawa diusulkan mengutamakan keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara 

bahasa Jawa tujuannya tidak hanya agar siswa mampu berbicara bahasa Jawa 

dalam bentuk ngoko atau bentuk krama, melainkan untuk menghormati mitra 

bicara, memperhalus budi pekerti dan membentuk karakter siswa. 

Menurut Rahayu (2012) penerapan pembelajaran bahasa Jawa krama 

sesuai unggah-ungguhnya sulit, namun pembelajaran bahasa Jawa penting 

dilakukan karena (a) sebagai sarana untuk tetap melestarikan sopan santun, tata 

krama, etika Jawa, dan budaya Jawa (b) sebagai alat pendidikan kepada keserta 

didik dalam proses internalisasi diri dalam memenuhi kewajiban menghormati, 
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menghargai tatanan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat Jawa, (c) sebagai 

sarana untuk menunjukkan bahwa melalui unggah-ungguh bahasa Jawa dapat 

membedakan dengan bangsa lain sehingga jati diri dan kehormatan bangsa 

terjaga, (d) sebagai pembentukan karakter bangsa melalui pengembangan nilai-

nilai budaya  bangsa. Menurut 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. 

Pembelajaran bahasa Jawa di SDN Soko Kecamatan Bandung Kabupaten 

Tulungagung termasuk kedalam mata pelajaran muatan lokal. Standar kompetensi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: siswa mampu mengungkapkan pikiran, 

perasaan, gagasan, serta perasaan dengan menggunakan kalimat sesuai tata krama 

berbahasa Jawa (unggah-ungguh) secara tertulis. Sedangkan kompetensi dasarnya 

yaitu: berbicara dengan berbagai ragam bahasa Jawa. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan wali kelas V di SDN Soko Kecamatan Bandung Kabupaten 

Tulungagung pada tanggal 31 maret 2012, proses pembelajaran bahasa Jawa pada 

umumnya tidak berlangsung secara efektif dan belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Khususnya kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Jawa 

krama sangat kurang. Siswa tidak terbiasa menggunakan bahasa Jawa krama yang 

sesuai dengan unggah-ungguh basa karena mereka mengganggap sulit dan rumit. 

Bahasa Jawa krama dianggap sulit dan rumit karena mempunyai ragam unggah-

ungguh yang sangat banyak. Mulai dari basa ngoko, basa madya, dan basa 

krama. Namun ketiga basa tersebut masih dikelompokkan lagi sehingga menjadi 
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sulit dipahami oleh siswa. Menurut kurikulum berbahasa Jawa 2010 (dalam 

Rahayu, 2012) karena ragam unggah-ungguh basa yang begitu banyak, sulit, dan 

rumit akhirnya disederhanakan menjadi 4 ragam, antara lain: ngoko lugu, ngoko 

alus, krama lugu, dan krama alus atau krama inggil dengan maksud agar mudah 

dipahami oleh siswa.  

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditentukan oleh guru dalam 

pelajaran bahasa Jawa adalah 70, namun masih banyak siswa yang tidak mencapai 

ketuntasan belajar sehingga guru harus melakukan remidial. Sesuai data nilai 

ulangan harian yang diperoleh dari guru kelas V di SDN Soko Kecamatan 

Bandung Kabupaten Tulungagung hasilnya kurang memuaskan. Hanya 37,5% 

siswa yang mencapai ketuntasan belajar dan 62,5% siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar. Sedangkan idealnya adalah 75% siswa yang harus mencapai 

ketuntasan belajar. Penyebab rendahnya ketuntasan belajar bahasa Jawa tersebut 

antara lain (a) siswa tidak terbiasa menggunakan bahasa Jawa krama ketika 

berkomunikasi, (b) siswa mengganggap penggunaan bahasa Jawa krama yang 

sesuai dengan unggah-ungguh basa sangat sulit dan rumit, (c) siswa kurang 

antusias pada saat pembelajaran bahasa Jawa berlangsung, (d) media 

pembelajaran yang digunakan tidak menarik. 

Permasalahan seperti ini perlu ditindaklanjuti, agar kemampuan siswa 

berbahasa Jawa krama semakin meningkat. Hal-hal yang bisa dilakukan antara 

lain, dengan membiasakan siswa berbahasa Jawa krama di lingkungan 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 
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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. 

Menggunakan media pembelajaran yang menarik juga dapat membuat 

siswa tertarik dan termotivasi ketika belajar. Media pembelajaran yang menarik 

bisa dibuat dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Apa saja bisa 

dimanfaatnya untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Media 

pembelajaran yang sudah pernah ada juga bisa dimodifikasi dan 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. 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa 

krama di SDN Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung adalah dengan 

menggunakan media Wayna. Media Wayna yaitu media pembelajaran inovasi 

yang bentuknya menyerupai wayang dan termasuk jenis media boneka tongkat. 

Media Wayna dibuat dengan menggunakan bahan dasar sterofoam dan 

pengait/tongkat dari kayu. Penggunaan media ini dimaksudkan agar siswa 

berperan secara aktif dalam proses pembelajaran bahasa Jawa khususnya dalam 

materi bahasa Jawa krama. Dengan menggunakan media ini siswa akan 

mempraktekkan penggunaan bahasa Jawa krama sesuai dengan unggah-ungguh 

basa secara langsung. Siswa akan melakukan komunikasi atau berdialog dengan 

temannya dengan cara memerankan sebuah peran dari gambar yang terdapat pada 
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media Wayna dengan menggunakan Bahasa Jawa krama sesuai dengan unggah-

ungguh basa. Hal ini diharapkan agar siswa mampu mengingat dan mampu 

berbahasa Jawa krama dengan baik sesuai dengan unggah-ungguh basa. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan media wayang dapat 

meningkatkan hasil belajar dan kemampuan siswa. Seperti dalam penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Siyos Unggul Budi Prayitno (2011) dengan judul 

”Pemanfaatan media wayang untuk meningkatkan kemampuan memahami isi 

dongeng di kelas II SDN Wonorejo 01 Poncokusumo Malang” menunjukkan 

adanya permasalahan-permasalahan, antara lain: rendahnya kemampuan siswa 

kelas II SDN Wonorejo 01 dalam memahami isi dongeng. Masalah tersebut 

disebabkan oleh kurangnya media pembelajaran, dan kurangnya keaktifan guru 

dalam menyiasati keterbatasan media pembelajaran. Guru kurang kreatif dalam 

membuat media pembelajaran sendiri dari bahan yang mudah dijumpai di 

lingkungan sekitar dengan tema permainan tradisional atau kebudayaan sekitar 

yang dikenal dan digemari oleh siswa. Untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan tersebut maka peneliti menggunakan media wayang. Hasil dari 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemanfaatan media wayang dapat 

meningkatkan kemampuan memahami isi dongeng di kelas II SDN Wonorejo 01 

Poncokusumo Malang. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Peningkatan Kemampuan Berbahasa 

Jawa Krama dengan Media Wayna Pada Siswa Kelas V SDN Soko 

Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Tahun Ajaran 2011-2012.” 
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1.2 Fokus Masalah 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan 

berbahasa krama pada siswa kelas V di SDN Soko Kecamatan Bandung 

Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian peneliti menggunakan media Wayna 

yang akan melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran sehingga 

kemampuan berbahasa Jawa krama siswa bisa meningkat. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut di depan, 

maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah penggunaan media Wayna agar dapat menarik perhatian siswa 

dalam pembelajaran bahasa Jawa di SDN Soko Kecamatan Bandung 

Kabupaten Tulungagung? 

2. Bagaimanakah peningkatan kemampuan berbahasa Jawa krama siswa dengan 

menggunakan media Wayna di SDN Soko Kecamatan Bandung Kabupaten 

Tulungagung? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagi berikut: 

1. Untuk menarik perhatian siswa kelas V dalam pembelajaran bahasa Jawa 

krama di SDN Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa krama dengan media 

Wayna pada siswa kelas V di SDN Soko Kecamatan Bandung Kabupaten 

Tulungagung. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana dan 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

yang sesuai dan menarik. 

b. Dapat digunakan sebagai masukan atau saran untuk meningkatkan proses 

pembelajaran di kelas. 

c. Dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru 

dan siswa. 

2. Bagi Sekolah 

a. Dapat digunakan sebagai masukan untuk sekolah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa secara lebih lanjut. 

b. Dapat dijadikan dokumen dan refleksi atas proses belajar mengajar di 

kelas. 

3. Bagi Peneliti 

a. Dapat digunakan untuk menambah wawasan peneliti tentang permasalahan 

yang sedang diteliti. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan peneliti untuk melakukan penelitian yang 

selanjutnya. 

1.6 Batasan Istilah 

a. Media Wayna 

Media Wayna merupakan media tiga dimensi yang berbentuk menyerupai 

wayang dan termasuk jenis media boneka tongkat. 
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b. Bahasa  Jawa Krama  

Bahasa Jawa krama merupakan ragam bahasa yang pilihan katanya terdiri 

dari kosa kata krama dan kosa kata karma alus atau krama inggil untuk orang 

yang dihormati (Setiyanto: 2010:45). 

c. Kemampuan 

Kemampuan adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk 

menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam 

suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang (Yusdi, 2011). 
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