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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alek dan Achmad (2010:22) dalam bukunya yang menjelaskan,

“Bahasa Indonesia dipakai pula sebagai alat untuk mengatur dan

menyampaikan ilmu pengetahuan kepada berbagai kalangan dan tingkat

pendidikan”. Oleh karena itu, tidak heran jika Bahasa Indonesia dimasukkan

dalam mata pelajaran di seluruh jenjang pendidikan.

Selain Bahasa Indonesia yang dimasukkan di dalam mata pelajaran, ada

mata pelajaran bahasa lain yang diajarkan di beberapa jenjang pendidikan.

Bahasa tersebut adalah bahasa asing  dan bahasa daerah. Bahasa Asing yang

dimasukkan dalam mata pelajaran pada beberapa jenjang pendidikan

merupakan bahasa luar Indonesia atau bahasa nasional yang digunakan oleh

negara lain seperti Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa

Arab, dan masih banyak bahasa asing lainnya. Sedangkan untuk Bahasa

Daerah ini sendiri juga dimasukkan dalam mata pelajaran di berbagai jenjang

pendidikan di Indonesia, mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

Bahan kajian bahasa mencangkup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan

bahasa asing dengan pertimbangan: (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa

nasional, (2) Bahasa daerah merupakan bahasa ibu, dan (3) Bahasa asing

terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting

kegunaanya dalam pergaulan global (Undang-undang SISDIKNAS No.20

Tahun 2003). Matapelajaran di Kurikulum 2013 di bagi menjadi dua
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kelompok yaitu Matapelajaran Kelompok A adalah kelompok matapelajaran

yang kontennya dikembangkan oleh pusat yang terdiri dari Pendidikan Agama

dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa

Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan

Sosial. Matapelajaran Kelompok B yang terdiri atas matapelajaran Seni

Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

adalah kelompok matapelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat

dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah

daerah (Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013).

Dengan demikian posisi Bahasa Inggris di Kurikulum 2013 untuk Sekolah

Dasar bukan termasuk matapelajaran inti dan bukan muatan lokal sehingga

pelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar untuk Kurikulum 2013 tidak ada.

Bahasa Inggris diajarkan dalam kegiatan ekstrakulikuler.

Bahasa Daerah juga merupakan bahasa milik negara Indonesia, salah

satu Bahasa Daerah yang dimasukkan dalam mata pelajaran adalah Bahasa

Jawa.” Bahasa Jawa merupakan bahasa pertama penduduk Jawa yang tinggal

di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur”

(Wedhawati dkk 2006:1). Salah satu jenjang pendidikan yang memasukkan

Bahasa Jawa menjadi salah satu mata pelajaran adalah jenjang pendidikan

Sekolah Dasar. Mata Pelajaran Bahasa Jawa merupakan mata pelajaran

muatan lokal wajib di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 yang menyatakan

bahwa “Mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib di sekolah

atau madrasah”.
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Keterampilan berbahasa untuk Bahasa Indonesia mempunyai empat

komponen yaitu mendengarkan, berbicara, menulis dan membaca (Tarigan,

2008: 1). Begitu juga untuk Bahasa Jawa juga mempunyai ruang lingkup

keterampilan berbahasa yang sama, hanya istilahnya saja yang berbeda. Jika

di dalam Bahasa Jawa, keterampilan berbahasa ada empat komponen juga.

Istilah pada Bahasa Jawanya yaitu ngrungokake, wicara, maca, lan nulis.

Ngrungokake sama dengan mendengarkan, micara sama dengan berbicara,

maca sama dengan membaca, dan nulis sama dengan menulis. Semua

keterampilan berbahasa tersebut sangat penting diajarkan. Menurut Wibawa

(2011:1), “Keterampilan berkomunikasi dalam Bahasa Jawa didukung oleh

kemampuan memahami dan menggunakan Bahasa Jawa sesuai dengan

unggah-ungguh”.

Fenomena yang menunjukkan menurunnya keterampilan berbahasa

pada generasi muda yang terjadi saat ini salah satunya adalah kemampuan

pada keterampilan berbicara anak-anak muda yang sudah semakin menurun.

Sebagian besar anak muda belum mampu bertutur kata dengan menggunakan

ragam-ragam Bahasa Jawa secara baik dan benar menurut unggah-ungguh.

Keterampilan berbicara Bahasa Jawa memang sering diajarkan pada

pembelajaran Bahasa Jawa. Namun terkadang siswa masih belum mampu

untuk berbicara dengan baik dan benar sesuai dengan unggah-ungguh bahasa.

Kesalahan yang terjadi pada keterampilan berbicara siswa dalam Bahasa

Jawa, salah satunya yaitu ketika menjawab pertanyan dari guru secara lisan

dengan menggunakan bahasa Jawa yang tidak memakai tingkatan-tingkatan

tutur Bahasa Jawa atau unggah-ungguh.
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Menurut (Ristianto 2012:37) untuk berkomunikasi dengan orang tua,

anak-anak akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalatau

bahasa Jawa yang sudah “amburadul” karena mereka kurangnya kemampuan

berbicara Bahasa Jawa dengan baik dan benar. Banyaknya permasalahan yang

terjadi saat ini, membuat guru harus mempunyai waktu dan cara-cara lain

untuk memaksimalkan pembelajaran keterampilan berbahasa khususnya pada

keterampilan berbicara, hal ini bisa dilakukan meskipun di luar jam pelajaran

Bahasa Jawa.

Solusi yang bisa dilakukan oleh guru yaitu perlu mengadakan pelatihan

yang harus dilakukan berulang-ulang atau menjadi kebiasaan untuk melatih

keterampilan berbicara siswa agar keterampilan berbicara siswa bisa lebih

baik lagi. Sehingga siswa tidak hanya asal berbicara Bahasa Jawa saja,

melainkan dengan menggunakan kalimat, bahasa, atau tingkat tutur kata yang

baik yang sesuai unggah-ungguh Bahasa Jawa. Keterampilan berbicara

Bahasa Jawa dapat dilatih dengan  menggunakan berbagai cara dengan

menggunakan model tandur, dengan tembang dolanan.

Salah satu pelatihan untuk melatih siswa pada keterampilan berbicara

yaitu pacelathon. Pacelathon merupakan percakapan Bahasa Jawa yang

mempunyai aturan-aturan yang dipakai sebagai pedoman agar percakapan

dilakukan dengan baik dan benar. Hal ini dikemukakan oleh Achmad dan

Alek (2012:156) dalam bukunya “Dalam pemakaian bahasa lisan, sarana-

sarana suprasegmental memberikan sumbangan yang berarti terhadap

keberhasilan suatu komunikasi (percakapan). Sarana suprasegmental itu

antara lain gejala intonasi yang berupa aksen, tekanan kata, tingkat rendahnya
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nada, dan keras lembutnya nada”.  Kesopansantunan dalam berbicara harus

diperhatikan, baik itu berbicara dengan teman sebaya, anak kecil ataupun

dengan orang yang lebih tua, mempunyai perbedaan tata cara ataupun aturan

berbicara satu sama lain. Jika di dalam Bahasa Jawa, hal ini di sebut unggah-

ungguh. Unggah-ungguh sering disebut dengan konjungsi atau tingkatan-

tingkatan tutur Bahasa Jawa (Andayani, 2012: 85). Menurut Wurwadi dkk

(2005:14) di dalam bukunya menyatakan sebagai berikut, ketika seseorang

berbicara selain memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa, juga masih terus

memperhatikan siapa orang yang diajak berbicara. Berbicara pada orang tua

berbeda dengan berbicara pada anak kecil atau yang seumur. Kata-kata atau

bahasa yang ditunjukan pada orang lain itulah yang disebut: unggah-

ungguhing basa.

Melalui kegiatan pacelathon, peserta didik bisa dilatih berkomunikasi

dengan Bahasa Jawa yang baik. Adanya kegiatan yang dilakukan berulang-

ulang inilah yang disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan pacelathon yang

dilakukan siswa dapat berpengaruh terhadap perilaku kesehariannya.

Sehingga keterampilan berbicara siswa yang kurang baik bisa dilatih secara

optimal salah satunya dengan kebiasaan pacelathon.  Mengingat berbicara

merupakan kegiatan berbahasa yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 02 November 2015, Sekolah

Dasar Negaeri 1 Sumurup merupakan salah satu Sekolah Dasar yang di

dalamnya terdapat berbagai macam kebiasaan, misalnya kebiasaan

pacelathon yang pastinya memiliki tujuan untuk melatih keterampilan

berbicara siswa di Sekolah Dasar, terutama dalam hal  keterampilan berbicara
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Bahasa Jawa. Kebiasaan pacelathon pada kelas 2 di Sekolah Dasar Negeri 1

Sumurup  adalah salah satu kebiasan nyata. Berdasarkan studi pendahuluan

yang telah dilakukan peneliti, kegiatan kebiasaan pacelathon pada kelas 2

penting dalam proses pengembangan  keterampilan berbicara Bahasa Jawa.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini mengenai

implementasi dan peran kegiatan kebiasaan pacelathon untuk  proses melatih

keterampilan berbicara Bahasa Jawa siswa dan permasalahan yang timbul

dalam pelaksanaan kebiasaan pacelathon serta alternatif yang digunakan

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini

berjudul “ Analisis Kebiasaan Pacelathon untuk Keterampilan Berbicara

Bahasa Jawa pada Siswa Kelas 2 di SDN 1 Sumurup Trenggalek “.

1.2 Rumusan Masalah

Guru kelas II memberikan salah satu pelatihan untuk melatih siswa

pada keterampilan berbicara yaitu kebiasaan pacelathon. Kebiasaan

pacelathon, siswa akan mengasah keterampilan berbicara Bahasa Jawa sesuai

dengan aturan-aturan yang dipakai sebagai pedoman agar percakapan

dilakukan dengan baik dan benar.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan di latar

belakang, maka timbullah pertanyaan dalam penelitian ini sebagai rumusan

masalah sebagai bahan penelitian yang akan diteliti. Sehingga rumusan

masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi penerapan pacelathon untuk keterampilan

berbicara Bahasa Jawa pada siswa kelas 2 di SDN 1 Sumurup?
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2. Bagaimana kendala pada penerapan pacelathon untuk keterampilan

berbicara Bahasa Jawa pada siswa kelas 2 di SDN 1 Sumurup?

3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kendala pada pelaksanaan

penerapan pacelathon untuk keterampilan berbicara Bahasa Jawa pada

siswa kelas 2 di SDN 1 Sumurup?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada hakikatnya adalah hal-hal yang ingin dicapai ketika

melakukan suatu aktivitas. Tujuan juga merupakan indikator dari kesuksesan

penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak

dicapai berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti agar menemukan

jawaban dari penelitian. Tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini sebagai

berikut:

1. Mendiskripsikan implementasi penerapan pacelathon untuk

keterampilan berbicara Bahasa Jawa pada siswa kelas 2 di SDN 1

Sumurup.

2. Mendiskripsikan kendala pada penerapan pacelathon untuk keterampilan

berbicara Bahasa Jawa pada siswa kelas 2 di SDN 1 Sumurup.

3. Mendiskripsikan upaya penyelesaian terhadap kendala pada pelaksanaan

penerapan pacelathon untuk keterampilan berbicara Bahasa Jawa pada

siswa kelas 2 di SDN 1 Sumurup.
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1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis

maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan setelah peneliti ini

dilaksanakan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang ingin dicapai atau diperoleh dari penelitian

implementasi kebiasaan pacelathon ini adalah sebagai bahan informasi dan

pengetahuan tambahan mengenai kebiasaan pacelathon yang bisa dilakukan

untuk melatih keterampilan berbicara siswa khususnya pada mata pelajaran

Bahasa Jawa.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan untuk manfaat praktis yang ingin diperoleh dari hasil penelitian

ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak yaitu bagi guru,

bagi sekolah, dan bagi peneliti. Bagi guru dapat memperoleh solusi terbaik

pada keterampilan berbicara bahasa Jawa dan pengajaran bahasa Jawa  melalui

kegiatan kebiasaan pacelathon pada siswa, bagi sekolah dapat menjadi salah

satu alternatif sekolah dalam pembinaan keterampilan berbicara bahasa Jawa

melalui kegiatan kebiasaan pacelathon, dan bagi peneliti dapat menambah

wawasan peneliti mengenai keterampilan berbicara Bahasa Jawa melalui

kegiatan kebiasaan pacelathon. Selain itu, hasil peneliti diharapkan bia

dijadikan refrensi untuk peneliti selanjutnya.
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1.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini memiliki tujuan supaya

masalah dalam penelitian menjadi jelas dan terarah. Penelitian ini merupakan

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif  kebiasaan

pacelathon untuk keterampilan berbicara Bahasa Jawa. Agar penelitian yang

dilakukan hanya berfokus pada masalah yang akan di teliti. Maka peneliti

memberikan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun ruang lingkup

masalah dibatasi sebagai berikut:

a. Peneliti ini hanya berfokus pada kegiatan pacelathon untuk

keterampilan berbicara Bahasa Jawa.

b. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas II SDN 1 Sumurup

Trenggalek.

c. Penyelesaian kendala dalam kegiatan pacelathon.

Tiga hal tersebut dipilih sebagai fokus penelitian karena sesuai dengan

judul penelitian yang mencakup tentang kebiasaan pacelathon untuk

keterampilan berbicara Bahasa Jawa pada siswa kelas II di SDN Sumurup 1

Trenggalek.

1.6 Penegasan Istilah

Ada banyak istilah dalam penelitian. Sehingga untuk memperjelas

pemahaman dan meminimalisasi kesalahan pengertian, maka penelitian perlu

memberikan sebuah penjelasan penegasan istilah yang jelas. Berikut adalah

penegasan istilah dalam penelitian.
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1. Analisis adalah adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk

mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2. Kebiasaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang.

3. Pacelathon merupakan istilah dari percakapan atau dialog dalam

Bahasa Jawa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

4. Keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang

melibatkan kegiatan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan

5. Bahasa Jawa adalah suatu bahasa daerah yang digunakan oleh

masyarakat Jawa dan merupakan bagian dari kebudayaan nasional

Indonesia.




