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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam 

pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain (Sunarto dan Hartono, 2008:136). 

Bahasa memegang peranan penting dalam proses komunikasi. Peran tersebut akan 

mampu memainkan fungsinya jika dalam tuturan akan tercipta komunikasi yang baik 

(Susanti, 2014:26).  Masyarakat di Indonesia biasanya mengunakan dua bahasa untuk 

berkomunikasi yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang dimiliki Nusantara.

 Bahasa yang ada di Nusantara sangat beragam dan berkembang dengan baik. 

Menurut Tiani (2015:1) Bahasa yang ada di Indonesia memungkinkan adanya studi 

kebahasaan baik dari aspek fonologi, mortologi, sinteksis, serta semantik. Ragam 

bahasa yang ada di Indonesia salah satunya adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa 

merupakan bahasa daerah yang di gunakan untuk berkomunikasi masyarakat yang 

ada di pulau Jawa. Bahasa Jawa yang biasa di gunakan sehari-hari adalah bahasa 

ngoko dan bahasa krama. Bahasa ngoko terdiri dari bahasa ngoko lugu dan bahasa 

ngoko alus, sedangkan bahasa krama terdiri dari bahasa krama lugu dan bahasa 

krama alus. Bahasa Jawa selain digunakan dalam berkomukasi sehari-hari juga 

dikaitkan dengan pengajaran bahasa di sekolah. Menurut Arianti (2015:56) 

Pembelajaran bahasa Jawa merupakan salah satu mata pelajaran muatan lokal wajib 

yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan diwilayah Jawa. Sesuai dengan 

peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta No.64 tahun 2013 pasal 6, mata

mampu memainkan fungsinya jika dalam tuturan akan tercipta komunikasi yang baik 

(Susanti, 2014:26).  Masyarakat di Indonesia biasanya mengunakan dua bahasa untuk 

berkomunikasi yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang dimiliki Nusantara

 Bahasa yang ada di Nusantara sangat beragam dan berkembang dengan baik. 

Menurut Tiani (2015:1) Bahasa yang ada di Indonesia memungkinkan adanya studi 

kebahasaan baik dari aspek fonologi, mortologi, sinteksis, serta semantik. Ragam 

bahasa yang ada di Indonesia salah satunya adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa 

merupakan bahasa daerah yang di gunakan untuk berkomunikasi masyarakat yang 

ada di pulau Jawa. Bahasa Jawa yang biasa di gunakan sehari-hari adalah bahasa 

 dan bahasa krama. Bahasa ngoko terdiri dari bahasa ngoko lugu

ngoko alus, sedangkan bahasa krama terdiri dari bahasa krama lugu
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pelajaran bahasa Jawa diajarkan secara terpisah sebagai mata pelakaran muatan lokal 

wajib diseluruh sekolah/madrasah.  

Pembelajaran bahasa Jawa harus menggunakan unggah-ungguh bahasa yang 

benar di berbagai kepentingan, baik tulisan maupun lisan. Penggunaan bahasa yang 

tidak sesuai dengan kaidah unggah-ungguh, gagasan dan pikiran yang akan 

disampaikan kepada orang lain bisa salah tafsir. Pembelajaran bahasa Jawa selain 

harus sesuai dengan kaidah unggah-ungguh basa juga mempunyai aspek ketrampilan 

berbahasa yang sama dengan pembelajaran bahasa yang lain. Pembelajaran bahasa 

Jawa ada empat aspek ketrampilan yang harus diajarkan pada sekolah dasar yaitu 

menyimak (nyemak), berbicara (micara), membaca (maca), dan menulis (nulis). 

Ketrampilan berbahasa tersebut merupakan satu kesatuan yang mempunyai porsi 

yang sama dalam pembelajaran bahasa Jawa. Keempat ketrampilan tersebut menulis 

(nulis) merupakan ketrampilan bahasa yang dianggap sulit. Menurut Mugianto 

(2015:12) menulis merupakan salah satu ketrampilan berbahasa yang digunakan 

dalam komunikasi secara tidak langsung. Ketrampilan menulis tidak didapatkan 

secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar maupun latihan. 

Berdasarkan pelaksanaan magang 3 pada tanggal 25 September 2016 peneliti 

menemukan beberapa kesalahan menulis bahasa Jawa. Berdasarkan observasi awal 

yang di laksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 peneliti masih menemukan 

kesalahan menulis bahasa Jawa pada lembar jawaban siswa. menurut guru bahasa 

Jawa pada saat wawancara di kelas III SDN Jatimulyo 1 Malang belum bisa menulis 

bahasa Jawa Ngoko dengan benar. Siswa masih sering salah ketika memilih kata 

ngoko lugu  dan ngoko alus dalam penulisan bahasa ngoko, kesalahan tersebut berupa 

harus sesuai dengan kaidah unggah-ungguh basa juga mempunyai aspek ketrampilan 

berbahasa yang sama dengan pembelajaran bahasa yang lain. Pembelajaran bahasa 

Jawa ada empat aspek ketrampilan yang harus diajarkan pada sekolah dasar yaitu 

menyimak (nyemak), berbicara (micara), membaca (maca), dan menulis (nulis). 

Ketrampilan berbahasa tersebut merupakan satu kesatuan yang mempunyai porsi 

yang sama dalam pembelajaran bahasa Jawa. Keempat ketrampilan tersebut menulis 

(nulis) merupakan ketrampilan bahasa yang dianggap sulit. Menurut Mugianto 

(2015:12) menulis merupakan salah satu ketrampilan berbahasa yang digunakan 

dalam komunikasi secara tidak langsung. Ketrampilan menulis tidak didapatkan 

secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar maupun latihan. 

Berdasarkan pelaksanaan magang 3 pada tanggal 25 September 2016 peneliti 
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kesalahan pada penulisan bunyi dan penulisan kata. Kesalahan bunyi dapat berupa 

kesalahan penulisan vokal maupun konsonan. Kesalahan penulisan vokal contohnya 

pada kata lara „sakit‟, siswa sering menulisnya dengan loro „dua‟. Kesalahan 

penulisan konsonan contohnya pada kata dhuwit „uang‟ yang sering kali di tulis 

dengan duwit. Kesalahan pada penulisan kata dapat terjadi pada proses pemberian 

imbuhan. Kesalahan penulisan kata contohnya pada penulisan kata gawakake 

‟membawakan‟ yang di tulis dengan gawakke. Kesalahan ini bersifat acak, artinya 

dapat terjadi pada berbagai tataran linguistik. Kesalahan biasanya dapat diperbaiki 

sendiri oleh siswa bila yang bersangkutan lebih sadar atau memusatkan perhatiannya 

pada hasil tulisannya. 

Kesalahan lainnya disebabkan oleh faktor kompetensi artinya siswa memang 

belum memahami sistem linguistik bahasa yang digunakannya. Kesalahan biasanya 

terjadi secara konsisten dan sistematis. Kesalahan itu dapat berlangsung lama apabila 

tidak diperbaiki. Perbaikan biasanya dilakukan oleh guru, misalnya melalui remedial, 

latihan, praktik, dan sebagainya. Sering dikatakan bahwa kesalahan merupakan 

gambaran terhadap pemahaman siswa akan sistem bahasa yang sedang dipelajari 

olehnya. Bila tahap pemahaman siswa tentang sistem bahasa yang sedang dipelajari 

olehnya ternyata kurang, kesalahan berbahasa tentu sering terjadi. Seperti yang terjadi 

pada SDN Jatimulyo 1 Malang melakukan kesalahan berbahasa terlebih pada 

kesalahan menulis bahasa ngoko. Contohnya dalam menulis bahasa ngoko mereka 

mencampur bahasa ngoko dengan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi

sehari-hari yang tidak sesui dengan ejaan bahasa Jawa. Oleh kareana itu, perlu 

‟membawakan‟ yang di tulis dengan gawakke. Kesalahan ini bersifat acak, artinya 

dapat terjadi pada berbagai tataran linguistik. Kesalahan biasanya dapat diperbaiki 

sendiri oleh siswa bila yang bersangkutan lebih sadar atau memusatkan perhatiannya 

pada hasil tulisannya. 

Kesalahan lainnya disebabkan oleh faktor kompetensi artinya siswa memang 

belum memahami sistem linguistik bahasa yang digunakannya. Kesalahan biasanya 

terjadi secara konsisten dan sistematis. Kesalahan itu dapat berlangsung lama apabila 

tidak diperbaiki. Perbaikan biasanya dilakukan oleh guru, misalnya melalui remedial, 

latihan, praktik, dan sebagainya. Sering dikatakan bahwa kesalahan merupakan 

gambaran terhadap pemahaman siswa akan sistem bahasa yang sedang dipelajari 

olehnya. Bila tahap pemahaman siswa tentang sistem bahasa yang sedang dipelajari 
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dilakukan “Analisis Kesalahan Menulis Bahasa Ngoko dalam Pembelajaran Bahasa 

Jawa Kelas III di SDN Jatimulyo 1 Malang”

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis kesalahan menulis bahasa ngoko dalam penulisan bunyi pada 

pembelajaran bahasa Jawa di SDN Jatimulyo I Malang? 

2. Bagaimana analisis kesalahan menulis bahasa ngoko dalam penulisan kata pada 

pembelajaran bahasa Jawa di SDN Jatimulyo 1 Malang? 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan analisis kesalahan menulis bahasa ngoko dalam penulisan bunyi 

pada pembelajaran bahasa Jawa di SDN Jatimulyo I Malang. 

2. Mendiskripsikan analisis kesalahan menulis bahasa ngoko dalam penulisan kata 

pada pembelajaran bahasa Jawa di SDN Jatimulyo I Malang? 

D. Batasan Masalah

Batasan penelitian ini adalah memudahkan peneliti dalam melaksanakan 

penelitian supaya dapat berjalan lancar efektif dan sesuai harapan. Peneliti hanya 

akan meneliti kesalahan menulis Bahasa ngoko siswa kelas III SDN Jatimulyo 1 

Malang, tahun ajaran 2016-2017.

Bagaimana analisis kesalahan menulis bahasa ngoko dalam penulisan bunyi pada 

pembelajaran bahasa Jawa di SDN Jatimulyo I Malang? 

Bagaimana analisis kesalahan menulis bahasa ngoko dalam penulisan kata pada 

pembelajaran bahasa Jawa di SDN Jatimulyo 1 Malang? 

Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut: 

Mendiskripsikan analisis kesalahan menulis bahasa ngoko dalam penulisan bunyi 

pada pembelajaran bahasa Jawa di SDN Jatimulyo I Malang. 

Mendiskripsikan analisis kesalahan menulis bahasa ngoko dalam penulisan kata 

pada pembelajaran bahasa Jawa di SDN Jatimulyo I Malang? 

Batasan Masalah

Batasan penelitian ini adalah memudahkan peneliti dalam melaksanakan 
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E. Manfaat penelitian

 Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya penggunaan bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh 

basa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akademik tentang 

kesalahan pada penulisan bahasa ngoko dalam pembelajaran bahasa jawa. 

F. Definisi Operasional

1. Analisis Kesalahan

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa berupa karangan, 

perbuatan, penjumlahan dan lain sebagainya untuk mengetahui keadaan sebenarnya. 

Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bahasa yang menyimpang atau tidak baku 

dari kaidah bahasa tertentu yang dilakukan secara tidak sadar oleh penutur bahasa 

tersebut. 

2. Menulis

Menulis adalah suatu cara untuk menuangkan gagasan atau pikiran kedalam

bentuk teks atau tulisan secara tidak langsung dengan suatu ketrampilan. Ketrampilan 

menulis tidak didapat secara alamiah tetapi harus melalui proses belajar maupun

latihan.

3. Bahasa Jawa

Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang banyak digunakan di 

pulau jawa. Bahasa Jawa lebih sering digunakan oleh masyarakat di provinsi Jawa 

Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

isis Kesalahan

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa berupa karangan, 

perbuatan, penjumlahan dan lain sebagainya untuk mengetahui keadaan sebenarnya. 

Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bahasa yang menyimpang atau tidak baku 

dari kaidah bahasa tertentu yang dilakukan secara tidak sadar oleh penutur bahasa 

tersebut. 

enulis

Menulis adalah suatu cara untuk menuangkan gagasan atau pikiran

teks atau tulisan secara tidak langsung dengan suatu ketrampilan.

menulis tidak didapat secara alamiah tetapi harus melalui proses belajar
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4. Bahasa ngoko

Bahasa ngoko merupakan bahasa apa adanya, tanpa adannya tujuan untuk 

memberikan penghormatan. Bahasa ngoko digunakan oleh orang yang berbicara 

kepada orang seumurannya, orang tua yang berbicara kepada anaknya, pemimpin 

yang berbicara kepada bawahannya. Bahasa ngoko dibagi menjadi dua golongan 

yaitu bahasa ngoko lugu dan bahasa ngoko alus. Bahasa ngoko lugu adalah bahasa 

ngoko yang tidak tercampur dengan bahasa krama, sedangkan bahasa ngoko alus

adalah bahasa ngoko yang tercampur dengan bahasa krama.

 yang tidak tercampur dengan bahasa krama, sedangkan bahasa 

adalah bahasa ngoko yang tercampur dengan bahasa krama.




