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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

       Pelaksanaan pendidikan di Indonesia didasarkan pada kurikulum yang 

berlaku. UU No.20 tahun 2003 pasal 37 dijelaskan bahwa didalam 

kurikulum wajib memuat : pendidikan agama, pendidikan 

kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu 

pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan 

olahraga, ketrampilan/kejuruan, muatan lokal. Kurikulum wajib adalah 

serangkaian yang memuat beberapa mata pelajaran yang bertujuan 

untuk mendukung meningkatkan pendidikan karakter sesuai dengan 

tujuan dari UU no 22 tahun 2006. 

Sedangkan dalam Peraturan Gubernur No.19 Tahun 2014 pasal 2 yang 

telah menetapkan bahwa Bahasa Daerah diajarkan secara terpisah sebagai 

mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh sekolah/madrasah di Jawa 

Timur, yang meliputi Bahasa Jawa dan Bahasa Madura, dengan kurikulum 

yang ditetapkan. Bahasa daerah untuk daerah Jawa Timur menggunakan 

Bahasa Jawa. Pelaksanaan pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa diwajibkan 

ada pada semua jenjang sekolah mulai dari SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB 

dan SMA/MA/SMALB. di dalam Peraturan Gubernur juga disebutkan 

pembelajaran Bahasa Jawa diberikan minimal 2 jam pelajaran tiap minggunya. 
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Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia yang 

memiliki status dan kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu bahasa 

Jawa mempunyai hak sepenuhnya untuk dilestarikan. Realisasinya, bentuk 

pelestarian terhadap bahasa jawa itu salah satunya adalah dengan memasukkan 

bahasa Jawa sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah formal yang 

wilayahnya dominan menggunakan bahasa Jawa. Di tingkat sekolah dasar 

(SD), bahasa Jawa menjadi bahasa pengantar mulai kelas I sampai kelas III 

(Direktorat Pendidikan Pra Sekolah /SD. 1968:17-20). Kebijakan ini memang 

diperlukan, mengingat anak-anak prasekolah terutama di pedesaan Jawa yang 

sebagian besar berbahasa Jawa. Dengan demikian wajar apabila bahasa Jawa 

masih diperlukan sebagai sarana mengantarkan siswa memahami ilmu 

pengetahuan. 

              Pada kelas satu SD terdapat beberapa materi pokok. pada semester 1 

terdapat materi diantaranya mengenal anggota tubuh (paraganing 

awak),(aksara swara/aksara odi’, aksara sigeg / aksara matè) dan unggah- 

ungguh basa / onḍhâgghâ bhâsa sederhana. Pada semester 2 terdapat materi 

Isi tembang dolanan / laghu ѐn-maѐnan dan Teks tembang dolanan / laghu 

ѐn-maѐnan. Penelitian pengembangan lagu dan media pizza jawa ini 

mengambil materi pokok anggota tubuh (paraganing awak) dan unggah- 

ungguh basa. Di dalam materi ini nantinya akan ada gambar yang 

menyertakan ibu dan anak sedang bercakap-cakap, di sertai teks mengenai 

kehidupan sehari-hari bertemakan Diriku yang menceritakan tentang 

kehidupan sehari-hari siswa di rumah. Gambar ibu dan anak di akan 

dikembangkan dengan memfokuskan pada anggota tubuh manusia 
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(paraganing awak) selanjutnya akan dikembangkan lagi ke materi pokok  

unggah- ungguh basa. 

             Proses pembelajaran dalam pelaksanaannya terdapat beberapa 

komponen. Melalui  komponen-komponen yang berinteraksi antara satu 

dengan yang lainnya secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam 

keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. 

Komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan 

yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. (Slameto, 2010) 

menyatakan 8 komponen yakni tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, 

bahan atau materi pelajaran, pendekatan dan metode, media atau alat, sumber 

belajar dan evaluasi. Seluruh komponen dalam sistem pengajaran saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Pada dasarnya, proses pengajaran dapat terselenggara secara lancar, efisien, 

dan efektif berkat adanya interaksi yang positif, konstruktif, dan produktif 

antara berbagai komponen yang terkandung di dalam sistem pengajaran 

tersebut. 

Melalui 8 di atas media sangat diperlukan pada saat pembelajaran 

untuk membantu guru dalam penyampaian materi agar peserta didik dapat 

mengikuti pembelajaran dengan mencapai tujuan yang diinginkan. Media 

sangat beragam bentukya, terdapat media audio, visual, serta audio visual. 

Media tersebut terdiri dari buku, TV, Video, Tipe, Slice, dan perangkat lain.  
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      (Ari, 2015: 48) Miarso menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menyampaikan pesan yang bermanfaat dalam 

merangsang pikiran, perasaan dan perhatian sehingga dapat tercipta proses 

belajar yang memiliki tujuan dan terkendali disebut dengan media. Media 

diciptakan dan dipergunakan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan 

materi dan memahamkan materi pada siswa dengan melihat karakteristik 

setiap siswa dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Proses 

pembelajaran akan lebih menarik jika dilakukan dengan menggunakan media. 

Menggunakan media juga akan mempermudah dan memperjelas materi yang 

disampaikan oleh guru. Secara otomatis juga meringankan tugas guru, 

merangsang daya kreasi siswa. 

       Berdasarkan hasil wawancara di SDN sambiroto 1 dengan kepala sekolah 

yang sekaligus guru bahasa jawa Bapak Sudarsono pada tanggal 31 Oktober 

2017 di SDN Sambiroto 1, menunjukan bahwa sebenarnya SD yang terdapat 

didesa pun masih belum benar-benar menerapkan bahasa jawa yang baik. 

Guru mengalami kesulitan dalam membuat media yang menarik untuk 

menunjang pemahaman dan menarik perhatian siswa. Pada saat ini belajar 

berbahasa jawa krama yang baik masih dianggap sebagian besar siswa sulit 

untuk dipelajari. Hal ini dikarenakan banyaknya kosakata dan aturan-aturan 

yang menurut siswa sangat membingungkan. Saat membelajarkan materi 

bahasa jawa khususnya di bab paraganing awak ini, guru hanya menggunakan 

metode ceramah. Hal ini dirasa kurang efektif dan kurang komunikatif bagi 

siswa sehingga pembelajaran bahasa jawa terkesan sangat membosankan dan 

monoton. Jam pelajaran untuk mata pelajaran bahasa jawa khususnya materi 
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basa krama bab paraganing awak juga kurang optimal dalam menyampaikan 

materi sesuai dengan tujuan pembelajaran basa krama bab paraganing awak.  

       Berdasarkan dari permasalahan yang terjadi di lapangan maka perlu 

adanya inovasi dalam pembelajaran bahasa jawa di SDN sambiroto 1. Perlu 

dikembangkan media yang bersifat multifungsi. Selain memudahkan kerja 

guru juga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Inovasi 

yang diciptakan antara lain dengan menggunakan lagu ciptaan yang berjudul 

paraganing awakku dan media evaluasi pizza jawa.  

       Media ini bertujuan untuk memudahkan guru dalam menilai pengetahuan 

siswa seputar materi paraganing awak. Media ini juga akan membuat siswa 

tidak merasa tegang pada  saat dievaluasi. Karena pada saat menggunakan 

media ini, juga sambil menyanyi dan bermain menyusun pizza jawa. 

Harapannya siswa akan lebih tertarik dalam memepelajari bahasa jawa 

khususnya materi paraganing awak 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, serta disesuaikan karakteristik 

siswa di SDN sambiroto 1. Sangat perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“pengembangan lagu dan media pizza jawa bab paraganing awak untuk kelas 

1 di SDN Sambiroto 1“  
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana proses pengembangan Media PIZZA JAWA pada pembelajaran 

Bahasa jawa materi paraganing awak kelas 1 SD yang layak ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengembangkan Media PIZZA JAWA pada pembelajaran bahasa jawa 

materi paraganing awak yang layak 

D. Spesifikasi Produk  

A. Konten  

1. KD :  

3.1 Mendengarkan, memahami, dan mengidentifikasi   bunyi bahasa 

daerah yang didengar dengan tepat. 

4.1 Melafalkan  bunyi bahasa daerah yang didengar dengan tepat. 

2. Indikator :  

3.1.1 Mencocokkan gambar sesuai dengan bunyi yang didengar. 

4.1.1 Mengucapkan bunyi bahasa daerah yang didengar dengan lafal 

yang tepat. 

3. Tujuan : 

a. Setelah siswa membaca teks siswa menjadi dapat mencocokkan 

gambar dengan sesuai 

b. Setelah siswa menyanyikan lagu dan memainkan media pizza jawa 

siswa menjadi dapat melafal menggunakan basa ngoko dan ngoko 

alus 
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4. Materi : 

       Basa ngoko dan krama alus bab paraganing awak (rambut, mata, 

mulut, hidung, leher, tangan,kaki, dahi, bulu mata, gigi, telinga, 

tengkuk, badan dan jari ) 

5. Lirik Lagu  : 

a. Materi paraganing awak 

b. Bahasa ngoko dari (rambut,mata,mulut,hidung,leher, tangan kaki, 

dahi, bulu mata, gigi, telinga, tengkuk, badan dan jari) 

c. Bahasa krama (rambut,mata,mulut,hidung,leher, tangan kaki, dahi, 

bulu mata, gigi, telinga, tengkuk, badan dan jari) 

B. Konstruk  

1. Pembentuk media : 

a. Media pizza jawa 

1) Kayu  

Kayu ini berbentuk lingkaran terdiri dari 2 bagian berbeda dengan 

ukuran diameter yang berbeda yang lingkaran 1 berdiameter 40 cm 

dan lingkaran 2 berdiameter 36 cm, pada lingkaran 2 dibagi menjadi 

7 bagian sama besar yang berbentuk seperti slice pizza 

2) Stiker  

Stiker berbagai macam bentuk organ tubuh seperti mata,rambut, 

leher dll yang di tempel diatas kayu yang dibagi sama besar 

b. Pada media pizza jawa ini terbuat dominan dari kayu yang didesain 

seperti pizza yang bertujuan untuk menarik perhatian siswa 
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berdiameter 30 cm ditambah dengan bentuk bentuk organ tubuh 

yang terbuat dari kain flanel dengan berbagai macam warna 

c. Media pizza jawa ini sebenenarnya dapat digunakan secara fleksible 

oleh kelas 1-6 tetapi disini sengaja dipergunakan untuk kelas 1 karna 

materi yang terdapat pada media tergolong materi untuk kelas rendah 

contohnya kelas . 

Cara penggunaan media pizza jawa ini dilakukan dengan 

menyanyikan lagu yang diciptakan oleh pembuat media,hal ini 

bertujuan agar media evaluasi ini terasa mudah dan menarik untuk 

digunakan.  
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2. Bentuk media  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Bentuk media pizza jawa  

Tatakan media pizza jawa  
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Gambar 1. 2 Potongan Media Pizza Jawa  
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3. Lirik lagu dan chord Lagu 

       Lirik yang terkandung dalam lagu menyampaikan 2 bahasa yakni 

bahasa ngoko dan ngoko alus, siswa dapat mengetahui dua bahasa 

sekaligus, dipermudah dengan adanya lagu dan media pizza jawa 

 

Kramaning awakku 

Do = A 

*Intro = A E D A E 

** song  

A 

Rambut iku rikma 

   

  E 

Mata soco  

 

E 

Lambe iku lati 

  

  A 

Irung grono 

 

A     

Gulu iku jonggo 

 

A7  D 

Tangan asta 

 

  A 

Sikil ampeyan 

 

E   A 

Sikil ya ampeyan 

 

*back to intro = A E D A E 

**Back to song  
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

       Pentingnya penelitian pengembangan media ini adalah untuk memberikan 

pembelajaran awal bagi anak dalam bidang akademiknya dan memberikan 

kemudahan anak dalam belajar bahasa jawa khususnya bab paraganing awak  

dengan menggunakan lagu dan media. Dikarenakan, mata pelajaran bahasa 

jawa ini dianggap sulit oleh siswa. Dengan memberikan lagu dan  media pada 

anak, pembelajaran bahasa jawa akan terkesan lebih menyenangkan. Siswa 

tidak akan malas lagi belajar bahasa jawa pada bab selanjutnya. Maka dari itu 

dalam penelitian ini akan mengembangkan sebuah lagu dan media pizza jawa 

bab paraganing awak untuk siswa kelas 1 sd. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

1. Asumsi  

       Di dalam penelitian, asumsi/anggapan dasar sangat perlu untuk 

dirumuskan secara jelas sebelum melangkah mengumpulkan data. Perlunya 

peneliti merumuskan asumsi/anggapan dasar antara lain : 

a. Terdapat pembelajaran bahasa jawa agar peneliti dapat menerapkan 

lagu dan medianya pada kelas 1. 

b. Siswa kelas 1 harus dapat menyusun puzzle. 

c. Uji coba produk pada penelitian ini hanya dilakukan disatu sekolah. 

2. Keterbatasan Penelitian pengembangan  

Didalam pengembangan lagu dan media pizza jawa materi paraganing 

awak ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain: 

a. Penelitian pengembangan yang dilakukan hanya sebatas Materi bahasa 

jawa bab paraganing awak saja 
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b. Pada penelitan ini, sasaran peneliti hanyalah kelas 1 SD  

c. Penelitan ini, hanya di lakukan di 1 sekolah dasar 

G. Definisi Operasional  

1. Lagu 

       Lagu dipengiring yang diciptakan peneliti untuk mengiringi media pizza 

jawa dengan lirik sebagai berikut, rambut iku rikma , mata soco, lambe iku lati, 

irung drono, gulu iku jonggo , tangan asta, sikil ampeyan sikil ya ampeyan 

2. Media 

       Media adalah benda yang digukan untuk menyalurkan informasi yang 

bertujuan memudahkan pekerjaan guru 

3. Media  pizza jawa  

Media pizza jawa adalah media yang bebrbentuk pizza 7 slice dan cara 

menggunakan media tersebut adalah dengan menggunakan lagu pengiring 

ciptaan peneliti 

4. Pembelajaran bahasa jawa 

       Suatu pembelajaran yang terkandung bahasa daerah yang merupakan 

bagian dari kebudayaan nasional Indonesia, yang hidup dan tetap dipergunakan 

dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. 

5. Paraganing awak  

       Paraganing awak adlah materi dari bahasa jawa yang menjadi satu 

kesatuan dengan media dan lagu 

 

 


