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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan berbicara bahasa Jawa belum sepenuhnya dilaksanakan 

dalam pembelajaran bahasa Jawa, karena dalam proses belajar mengajar guru 

masih menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar pembelajaran 

bahasa Jawa. Siswa kurang menguasai penggunaan bahasa Jawa dalam 

penerapan berbicara di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari hal ini 

disebabkan karena kurangnya minat dan motivasi belajar bahasa Jawa. 

Kemampuan berbicara bahasa Jawa siswa dalam berkomunikasi sangat 

terbatas. Mayoritas siswa berbicara sering menggunakan bahasa Indonesia 

daripada menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi, baik dalam 

lingkungan sekolah maupun luar sekolah. 

Banyak siswa yang beranggapan bahwa pelajaran bahasa Jawa 

merupakan salah satu pelajaran yang sudah kuno dan mereka lebih menyukai 

belajar bahasa asing daripada bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Terlebih 

dengan pesatnya perkembangan  teknologi di era globalisasi saat ini bahasa  

Jawa  terancam  punah  karena  ditinggalkan penuturnya. Dari  realitas  

tersebut  dikhawatirkan  bahasa  dan  unggah-ungguh  Jawa  akan  hilang  dari  

peredaran  masyarakat  di  Jawa yang akan berakibat pada perubahan perilaku 

masyarakat dalam bertindak dan berbahasa. 

Pemerintah  tidak  tinggal  diam dengan kondisi ini,  berbagai  upaya  

untuk pemertahanan  bahasa  dan  menjaga  kelestarian  bahasa  yang  ada  di  

Indonesia  salah satunya  melalui  jalur  pendidikan formal  yaitu  sekolah 
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(Suharmono,  2006:83-85). Salah satu aspek berbahasa yang harus dikuasai 

oleh siswa dalam pendidikan formal atau sekolah adalah berbicara, sebab 

keterampilan berbicara dalam proses pembelajaran menunjang keterampilan 

lainnya (Tarigan, 1986:86).  

Keterampilan berbicara secara formal memerlukan latihan dan 

pengarahan yang intensif. Siswa yang mempunyai keterampilan berbicara 

yang baik, pembicaraannya akan lebih mudah dipahami oleh penyimaknya. 

Kemampuan siswa dalam berbicara juga akan bermanfaat dalam kegiatan 

menyimak dan memahami bacaan. Akan tetapi, masalah yang terjadi di 

lapangan adalah bahwa tidak semua siswa kelas IV MI Assalam mempunyai 

kemampuan berbicara yang baik. Oleh sebab itu, pembinaan keterampilan 

berbicara harus dilakukan sedini mungkin. Pentingnya keterampilan berbicara 

atau bercerita dalam komunikasi juga diungkapkan oleh Supriyadi (2005:178) 

bahwa apabila seseorang memiliki keterampilan berbicara yang baik, dia akan 

memperoleh keuntungan sosial maupun profesional. Keuntungan sosial 

berkaitan dengan kegiatan interaksi sosial antar individu. Sedangkan, 

keuntungan profesional diperoleh sewaktu menggunakan bahasa untuk 

membuat pertanyaa-pertanyaan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, 

menjelaskan dan mendeskripsikan. Keterampilan berbahasa lisan tersebut 

memudahkan siswa berkomunikasi dan mengungkapkan ide atau gagasan 

kepada orang lain.  

Pentingnya penguasaan keterampilan berbicara untuk siswa Sekolah 

Dasar juga dinyatakan oleh Farris (Supriyadi, 2005:179) bahwa pembelajaran 

keterampilan berbicara penting dikuasai siswa agar mampu mengembangkan 
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kemampuan berpikir, membaca, menulis, dan menyimak. Keterampilan 

berbicara harus dikuasai oleh para siswa Sekolah Dasar karena keterampilan 

ini secara langsung berkaitan dengan seluruh proses belajar siswa di Sekolah 

Dasar. Keberhasilan belajar siswa dalam mengikuti proses kegiatan belajar-

mengajar di sekolah sangat ditentukan oleh penguasaan kemampuan 

berbicara mereka. Siswa yang tidak mampu berbicara dengan baik dan benar 

akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran untuk 

semua mata pelajaran.  

Guru bahasa Jawa juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah 

seperti guru mata pelajaran lainnya. Seperti yang digambar Nurwahyudi, 

pengangkatan guru Bahasa Jawa yang tidak selancar guru bidang lain, yang 

istilahnya dipandang sebelah mata atau dinomorsekiankan. Padahal, dengan 

adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur No.19 Tahun 2014 dijelaskan bahwa: 

1) Bahan ajar mata pelajaran bahasa Jawa disiapkan oleh pemerintah provinsi 

dan pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan institusi/pihak yang 

terkait.   

2) Muatan lokal bahasa daerah dimaksudkan sebagai wahana untuk 

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

dan karakter.  

3) Muatan lokal bahasa daerah di Jawa Timur  bertujuan untuk melestarikan, 

mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah. 

4) Materi ajar bahasa daerah dapat diperkaya dengan hal ihwal yang 

kontekstual dengan keadaan dan perkembangan budaya dan tata nilai di 

kabupaten kota masing-masing.  

5) Materi ajar bahasa daerah dipilih dan ditekankan pada bahan yang 

bersifat pragmatik, komunikatif, rekreaktif, dan berdaya guna bagi 

kehidupan siswa.  

6) Sesuai dengan tujuan  pembelajaran mata pelajaran  muatan lokal, 

maka materi ajar bahasa daerah bersumber dari budaya, tata nilai, yang 

berkembang di lingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang 

memanfaatkan kearifan lokal (https://www.academia.edu/semiloka Badan 

Bahasa/2014, diakses 25 Desember 2015). 

 

https://www.academia.edu/semiloka%20Badan%20Bahasa/2014)
https://www.academia.edu/semiloka%20Badan%20Bahasa/2014)
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Berpijak dari  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 

dapat diketahui bahwa pembelajaran bahasa Jawa di tingkat SMA/SMK/MA 

di Jawa Timur telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai 

implementasi muatan lokal Kurikulum 2013, yang menegaskan bahwa : 

Mata pelajaran bahasa daerah masih tetap ada dalam Kurikulum 2013 

tetapi pengaturan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing 

daerah. Bahasa daerah dimasukkan dalam kelompok mata pelajaran muatan 

lokal (https://www.academia.edu/semiloka Badan Bahasa/2014, diakses 25 

Desember 2015). 

 

Adanya bahasa Jawa sebagai muatan lokal bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kepada peserta didik agar memiliki 

wawasan yang terdapat di daerahnya yaitu mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan berkomunikasi siswa dengan menggunakan bahasa Jawa, 

meningkatkan kepekaan dan penghayatan terhadap karya sastra Jawa, serta 

memupuk tanggung jawab  untuk melestarikan hasil  kreasi budaya Jawa 

sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional. Ruang lingkup kompetensi mata 

pelajaran Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa terbagi atas aspek kompetensi 

berbahasa dan bersastra dalam kerangka budaya Jawa. Aspek kompetensi 

berbahasa dan bersastra masing-masing terbagi atas sub aspek menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis (Rohmadi, 2011: 11).  

Selain memberikan bekal penguasaan keterampilan berbahasa Jawa, 

Pembelajaran bahasa Jawa di jenjang sekolah dasar, melalui pembelajaran  

keterampilan berbicara juga membekali peserta didik mengenai kesantunan 

berbahasa sesuai dengan konteks budaya Jawa. Berdasarkan observasi awal di 

MI Assalam Batu juga mempunyai masalah yang sama dengan permasalahan 

https://www.academia.edu/semiloka%20Badan%20Bahasa/2014)


5 

 

 

yang telah dijelaskan diatas. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dengan guru kelas IV ibu Sumari, S.Pd.  dikatakan bahwa : 

Saat mengikuti kegiatan proses pembelajaran bahasa Jawa, siswa kelas 

IV di MI Assalam Batu lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada 

bahasa Jawa, hal ini dikarenakan siswa kesulitan dalam mengucapkan dan 

memahmi bahasa Jawa (Guru Bahasa Jawa Kelas IV, 2015: 15 Desember ).  

 

Berdasarkan pernyataan guru kelas tersebut dapat diartikan bahwa 

dalam pembelajaran bahasa Jawa khususnya keterampilan berbicara siswa saat 

proses pembelajaran mengalami beberapa hambatan diantaranya adalah siswa 

belum terlatih menggunakan bahasa Jawa terutama bahasa krama yang baik di 

sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Di lingkungan keluarga yang 

mestinya sebagai tempat pembelajaran bahasa ibu, orangtua kurang 

memberikan pembiasaan kepada anak untuk berbicara dengan bahasa Jawa, 

Siswa kurang memahaminya penggunaan serta penerapannya, artinya dengan 

siapa bahasa jawa digunakan untuk berkomunikasi, kapan waktu berbicara dan 

dimana siswa berbicara.  

Banyak ditemui siswa dalam berbicara menggunakan bahasa yang tidak 

sesuai dengan unggah-ungguh bahasa Jawa serta kurang mencerminkan sikap 

positif kepada orang disekitarnya, baik dengan teman sebaya, teman yang 

lebih muda, maupun orang yang lebih tua. Sikap kurang positif tersebut 

diantaranya adalah tidak adanya tatakrama dalam berbicara dengan orang yang 

lebih tua. Cara berbicara tidak menggunakan bahasa Jawa krama yang bagus, 

melainkan menggunakan bahasa Jawa ngoko yang seharusnya digunakan 

untuk berbicara kepada teman sebaya. 

Hal tersebut yang dapat membuat siswa kurang memahami tutur kata 

dengan baik dan benar. Siswa kurang memahami kesantunan serta kesopanan 
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dalam berbicara, padahal sebagian besar orang percaya bahwa pemakaian 

bahasa Jawa terutama tingkat tutur mencerminkan sopan santun dan budi 

pekerti. Selain itu dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai juga bahasa 

campuran antara bahasa Jawa ngoko dan bahasa Indonesia, sehingga 

menimbulkan banyaknya pengucapan kata bahasa Jawa yang tidak dimengerti 

oleh siswa, baik dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan sekolah, maupun 

dalam proses pembelajaran berlangsung.  

Misalnya pengucapan bunyi vocal dan konsonan dalam berbicara, 

pengucapan, ketepatan lafal berbicara, penggunaan intonasi dalam berbicara, 

kelancaran dan kejelasan  siswa dalam berbicara bahasa Jawa yang dimiliki 

siswa juga menjadi penyebab kurang maksimalnya ketercapaian kemampuan 

dan keterampilan berbicara, sehingga seringkali ditemui bahasa Jawa 

bercampur dengan bahasa dialek. Kesulitan tersebut ditandai dengan 

rendahnya nilai mata pelajaran Bahasa Jawa yang diperoleh siswa.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul Pembelajaran Kemampuan Ketrampilan 

Berbicara Bahasa Jawa Bagi Siswa Kelas IV MI Assalam Batu. Sehingga 

menjadi alasan dipilihnya judul tersebut karena peneliti menemukan bahwa 

dalam proses pembelajaran bahasa Jawa hanya sebagai materi pelajaran yang 

diberikan kepada siswa tanpa ada waktu untuk mempraktikkan atau 

menggunakan keterampilan yang dimilikinya secara mendalam agar siswa 

mampu menggunakan kemampuan dan keterampilan berbicara dengan baik 

sesuai dengan apa yang diharapkan.  

 



7 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kemampuan ketrampilan pengucapan bunyi vokal dan 

konsonan siswa dalam berbicara bahasa Jawa? 

2. Bagaimana tingkat kemampuan ketrampilan pengucapan kata siswa dalam 

berbicara bahasa Jawa? 

3. Bagaimana tingkat kemampuan ketrampilan ketepatan lafal siswa dalam 

berbicara bahasa Jawa? 

4. Bagaimana tingkat kemampuan ketrampilan siswa menggunakan intonasi 

dalam berbicara bahasa Jawa? 

5. Bagaimana tingkat kemampuan ketrampilan kelancaran dan kejelasan siswa 

dalam berbicara bahasa Jawa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendiskripsikan: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kemampuan ketrampilan 

pengucapan bunyi vokal dan konsonan siswa dalam berbicara bahasa Jawa? 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kemampuan ketrampilan 

pengucapan kata siswa dalam berbicara bahasa Jawa? 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kemampuan ketrampilan 

ketepatan lafal siswa dalam berbicara bahasa Jawa? 

4. Mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kemampuan ketrampilan siswa 

menggunakan intonasi dalam berbicara bahasa Jawa? 
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5. Mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kemampuan ketrampilan 

kelancaran dan kejelasan siswa dalam berbicara bahasa Jawa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan gambaran tentang kemampuan keterampilan yang 

dimiliki oleh siswa kelas IV MI Assalam, sehingga diharapkan dapat 

memberikan referensi khasanah kepustakaan untuk penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru  

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi terhadap 

siswa dalam proses pembelajaran khususnya dalam mengukur 

kemampuan dan keterampilan berbicara bahasa Jawa. 

b. Bagi Sekolah: 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi sekaligus 

masukan untuk pelaksanaan kurikulum muatan lokal bahasa Jawa 

c. Bagi Perguruan Tinggi  

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

peneliti lanjutan khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun 

skripsi dengan permasalahan yang berhubungan dengan kemampuan 

dan ketrampian berbiacara bahasa Jawa. 

 

 

 

 

 



9 

 

 

E. Definisi Operasional 

1. Kemampuan 

  Kemampuan adalah kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan, 

tenaga (daya kekuatan), keuletan untuk melakukan perbuatan. Setiap 

individu mempunyai kemampuan tersendiri untuk mengeluarkan sumber 

daya internal dan bakat agar dapat mendatangkan manfaat bagi diri sendiri 

maupun bagi lingkungannya (Caplin, 2001). Hal ini dapat diartikan bahwa 

kemampuan merupakan semua kondisi psikologi yang diperlukan untuk 

menunjukkan suatu aktifitas.  

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan merupakan 

sebuah kompetensi yang dimiliki individu atau kelompok dalam melakukan 

sebuah kegiatan secara maksimal, mahir, tepat dan mendapatkan hasil 

maksimal. 

2. Ketrampilan 

Keterampilan merupakan salah satu perwujudan atau manifestasi 

perilaku belajar. Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan 

urat-urat syaraf dan otot-otot (neuromushcular) yang lazimnya tampak 

dalam kegiatan jasmaniah seperti menulis, mengetik, olahraga, dan 

sebagainya (Muhibbin, 2010:117). 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

berbicara merupakan keterampilan yang mekanistis. Semakin banyak 

berlatih, semakin dikuasai dan terampil seseorang dalam berbicara. 

Berbicara sebagai tingkah laku yang harus dipelajari dahulu, kemudian baru 

bisa dikuasai. 
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3. Berbicara 

Merupakan kemampuan  seseorang  untuk bercakap-cakap dengan 

mengujarkan bunyi-bunyi bahasa untuk menyampaikan pesan  berupa  ide,  

gagasan,  maksud  atau  perasaan  untuk  melahirkan  intraksi kepada 

orang lain. Menurut Nurgiantoro (2010: 399) berbicara merupakan suatu 

kemampuan mengucapkan kata-kata (bunyi artikulasi) yang diekspresikan 

untuk menyampaikan gagasan. 

Jadi pengertian dari kemampuan berbicara merupakan  kemampuan  

untuk  menyampaikan  pesan  secara  lisan  kepada orang lain. Pesan disini 

ialah berupa pikiran, perasaan, sikap, tanggapan, penilaian dan sebagainya. 

Sedangkan keterampilan  berbicara  adalah  keterampilan  berbahasa  yang    

sering digunakan untuk berkomunikasi dalam  kehidupan  bermasyarakat,  

sehingga proses pembelajarannya lebih mengutamakan praktik  

penggunaan  bahasa  untuk berkomunikasi  daripada  pembelajaran  kaidah  

-  kaidah  bahasa. 

4. Bahasa Jawa 

1. Bahasa Jawa merupakan bahasa seorang ibu dan bapak daerah Jawa 

dalam mendidik anaknya sejak lahir, 

2. Bahasa Jawa merupakan alat utama bagi bangsa Jawa (seperti bahasa 

daerah lain bagi bangsa itu) dalam menyelenggarakan pendidikan budi 

pekerti, dasar pembentukan manusia susila sendi kepribadian nasional  

(Tasyarismiyanto, 2012). 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Bahasa Jawa 

merupakan bahasa pergaulan masyarakat Jawa (seperti juga bahaasa 

http://tasyarismiyanto.blogspot/
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daerah lalin untuk daerahnya) dalam hidup sehari-hari, sehingga segala 

pengertian yang menuju kehidupan baru (dan masyarakat Indonesia) bagi 

yang kebanyakan hanya dapat berlangsung melalui bahasa daerah itu. 


