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    BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Bahasa Jawa di Sekolah Dasar salah satu dari kurikulum Muatan Lokal 

yang mencakup standar kompetensi mendengarkan, berbicara, menulis, dan 

apresiasi sastra. Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan masyarakat di 

pulau jawa khususnya. Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang 

beragam dan di dalamnya memiliki tingkatan – tingkatan bahasa atau unggah 

– ungguh Basa. Tujuan dari bahasa Jawa Itu sendiri agar para siswa

menghargai, membanggakan serta mencintai bahasa Jawa sebagai bahasa 

daerah mereka dan berkewajiban menjaga keaslian dari bahasa jawa tersebut. 

(Dinas Pendidikan Jawa Timur tahun 2005: 29 ). 

Kondisi bahasa Jawa saat ini tidaklah sesuai dengan tujuan dari 

pembelajaran Bahasa Jawa. Siswa jarang menggunakan bahasa Jawa dalam 

berkomunikasi sehari – hari. Siawa cenderung menggunakan bahasa Indonesia 

untuk berkomunikasi. Siswa menganggap bahwa menggunakan bahasa Jawa 

dan istilah – istilah bahasa Jawa dalam berkomunikasi sangatlah susahdan di 

anggap jadul. Bahkan anak yang menggunakan bahasa Jawa dengan baik di 

anggap ketinggalan zaman.  

Bahasa Jawa hanya didudukkan sebagai mata pelajaran muatan lokal oleh 

para pewaris Bahasa Jawa itu sendiri.  Kondisi dan pola pembelajaran bahasa 

Jawa itu sendiri masih menempatkan bahasa Jawa sebagai bahan atau materi 

untuk dipelajari bukan digunakan (Mulyana, 2006: 7). Akibatnya, bahasa Jawa 
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menjadi muatan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kebiasaan perilaku 

siswa itu sendiri. Kondisi pelajaran bahasa Jawa saat ini hanya sekedar 

menjaga agar tetap dapat dilestarikan bukan untuk penggunaan Bahasa Jawa 

dalam sehari-hari, sehingga bahasa Jawa seakan menjadi bahasa asing bagi 

siswa, padahal bahasa Jawa merupakan bahasa asli yang mereka miliki. 

Kondisi pembelajaran bahasa Jawa mulai di berikan sejak Sekolah Dasar. 

Pada Sekolah Dasar pembelajaran bahasa Jawa berlangsung dari kelas I 

sampai kelas VI. Salah satu muatan materi yang dianggap sulit oleh siswa 

adalah materi unggah – ungguh basa. Unggah – ungguh basa  adalah bentuk 

adat sopan santun, tata krama dan tata susila menggunakan basa Jawa. Ragam 

unggah – ungguh basa terbagi menjadi basa ngoko dan basa. Didalam 

pembelajaran bahasa Jawa di Sekolah Dasar masih sedikit yang 

mempergunakan media pembelajaran dalam menunjang proses pembelajaran 

di kelas. Guru masih menggunakan metode ceramah dalam proses 

pembelajaran. Meskipun sudah terpenuhinya sarana prasarana yang sudah 

mendukung didalam sekolah, guru kurang memanfaatkan media pembelajaran 

yang mendukung antusias siswa dalam melakukan pembelajaran di kelas, guru 

hanya menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan Kurikulum Muatan Lokal bahasa Jawa 2010, pembelajaran 

bahasa jawa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

berkomunikasi sehari – hari menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan benar 

secara lisan maupun tulis, sehingga bahasa Jawa serta kebudayaan jawa tetep 

terjaga keasliannya dan keberadaannya. Pembelajaran bahasa Jawa di 

harapkan dapat membuat siswa berkomunikasi dengan santun dan membekali 
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siswa ketrampilan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis sesuei 

dengan etika yang ada.  

Kegiatan pembelajaran berbicara dalam bahasa Jawa disesuaikan denga 

aturan penggunaan ragam unggah – ungguh basa yang sesuai. Siswa kelas dua 

Sekolah Dasar menguasai unggah – ungguh basa jika mampu menyampaikan 

permintaan menggunakan unggah – ungguh basa dengan benar kepada orang 

lain, serta mampu membedakan penggunaan ragam unggah – ungguh basa 

yaitu,  ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu dan krama alus dengan baik dan 

tepat. 

Salah satu materi yang diberikan agar siswa memiliki kemampuan tersebut 

yaitu unggah-ungguh bahasa Jawa yang salah satu bahasan materinya basa 

ngoko dan krama. Materi ini diberikan kepada siswa sejak kelas I SD. Materi 

yang diberikan kepada siswa kelas 2 antara lain bahasa ngoko dan krama yaitu 

dengan kompetensi 2.2 dasar bercakap cakap dengan bahasa yang santun.  

Pemahaman siswa tentang ragam unggah – ungguh basa berbeda – beda. 

Guru lebih sering mendominasi dalam proses pembelajaran bahasa Jawa yang 

berlangsung  didalam kelas. Siswa hanya mendengarkan apa yang di jelaskan 

oleh guru dan mencatat apa yang di berikan guru. Pengetahuan siswa semakin 

abstrak apabila siswa hanya menghafal semua yang di jelaskan guru sehingga, 

siswa hanya mengetahui kata tanpa memahami makna dari kata tersebut. 

Kemudian konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran akan bertahan dalam 

beberapa menit saja. Siswa akan merasakan bosan dan lelah akan proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Guru di tuntut pandai untuk 

mengatasi hal tersebut, seperti halnya guru mulai menciptakan media 
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pembelajaran yang menarik dan mencitakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan didalam kelas agar siswa semakin semangat mengikuti 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara kepada guru kelas 2 

SDN Butun 01 pada tanggal 27 Oktober 2017  bahwasanya di sekolah tersebut 

belum adanya media pembelajaran serta guru masih menggunakan metode 

ceramah. Siswa masih kurang aktif dalam pembelajaran dikarenakan belum 

ada media dalam pembelajaran. Observasi awal dan wawancara kepada guru 

kelas 2 SDN Gandusari 02 pada tanggal 28 Oktober 2017  bahwasanya di 

sekolah SDN Gandusari 02 belum ada media pembelajaran sehingga siswa 

kurang aktif dan juga guru masih menggunakan metode ceramah. Dari kedua 

sekolah tersebut Siswa masih merasa  kesulitan membedakan kosa kata Ngoko 

dan Krama yang benar. Oleh karena itu peneliti mencoba mengembangkan 

media yang belum pernah di gunakan di sekolah tersebut, berupa media papan 

kartu Jawa yang akan membatu para siswa dalam belajar ragam bahasa.  

Pada tahap usia Sekolah Dasar siswa menyukai gambar dan sebuah 

permainan. Berdasarkan observasi yang di lakukan pada saat jam istirahat 

siswa bermain kartu yang bergambarkan anime dan tidak sedikit dari mereka 

yang suka untuk mengoleksinya. Berdasarkan hasil observasi media yang  

cocok di kembangkan dengan materi unggah – ungguh basa dan sesuai 

dengan karakter siswa yaitu media sederhana berupa kartu yang di rancang 

seperti permainan yang dinamakan papan kartu Jawa. Adapun kelebihan dari 

media papan kartu Jawa ini yaitu: a) Mudah dibawa, dengan ukuran yang kecil 

media ini dapat di gunakan tidak hanya di dalam kelas tetapi juga dapat di 
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gunakan di luar kelas dan juga tidak membutuhkan tempat yang luas untuk 

menyimpannya. b) Praktis, dari cara penggunaan dan pembuatannya media ini 

sangat sederhana tidak memerlukan ke ahlian kusus dan juga tidak 

memerlukan daya listir cukup menyususn kartu kedalam papan yang tersedia. 

c) Gampang diingat, karakteristik dari kartu ini sendiri yaitu menyajikan 

unggah – ungguh basa dalam bentuk kartu yang di desain sesuai dengan 

karakteristik siswa sehingga siswa lebih tertarik dan mudah siswa untuk 

mengingat dan memahapi ragam unggah – ungguh basa. d) Menyenangkan, 

media kartu jawa dalam penggunaannya dapat melalui permainan yang 

menyenangkan. 

Media pembelajaran papan kartu basa Jawa merupakan media visual 

sederhana yang berbentuk kartu yang nantinya di susun di papan. Bentuk kartu 

persegi panjang yang ujungnya di buat tumpul sehingga mengurangi 

kemungkinan bagian ujungnya dapat melukai siswa. Media ini memberi 

kesempatan bagi siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran. 

Papan kartu Jawa terdiri atas satu set kartu bahasa jawa dan sebuah papan 

yang dapat di fungsikan sebagai papan kartunya juga sebagai wadah kartunya. 

Kartu Bahasa Jawa ini berbentuk persegi panjang di mana di bagian depan 

kartu tersebut terdapat kalimat dan gambar yang sesuai, sedangkan di bagian 

belakang kartu di beri gambar batik. Kartu Bahasa Jawa ini nantinya di buat 

dengan kertas art 310 gram. Di dalam satu set kartu ini nantinya akan terdapat 

bahasa ngoko dan krama sesuai dengan gambar yang tertera dan juga di 

sesuaikan dengan materi pelajaran Bahasa Jawa dikelas 2. Papan disini hampir 

mirip dengan papan catur namun bagian yang di gunakan di sini adalah bagian 
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dalam papan. Bagian dalam dari papan ini akan di sekat menjadi 3 bagian, 

bagian pertama berisi urutan kartu, bagian kedua berisi nama kelompok dan 

bagian ketiga berisi nama siswa yang menempelkan kartu. Dibagian pertama 

nantinya di beri bingkai untuk menempelkan kartunya agar terlihat sejajar dan 

rapi. Terdapat juga kartu panduan bermain papan kartu Jawa ini di 

peruntukkan bagi guru dan siswa guna mempermudah dalam melakukan 

permainan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan media papan kartu Jawa pada materi berbahasa 

Jawa krama di kelas 2 Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana kevalidan media papan kartu Jawa pada materi berbahasa Jawa 

krama di kelas 2 Sekolah Dasar? 

3. Bagaimana kemenarikan media papan kartu Jawa pada materi berbahasa 

Jawa krama di kelas 2 Sekolah Dasar? 

4.  Bagaimana kepraktisan media papan kartu Jawa pada materi berbahasa 

jawa krama di kelas 2 Sekolah Dasar? 

C Tujuan Penelitian Dan Pengembangan 

1. Mendeskripsikan proses pengembangan media papan kartu Jawa pada 

materi berbahasa Jawa krama di kelas 2 Sekolah Dasar. 

2. Menghasilkan produk media papan kartu Jawa pada materi berbahasa Jawa 

krama di kelas 2 Sekolah Dasar yang valid. 

3. Menghasilkan produk media papan kartu Jawa pada materi berbahasa Jawa 

krama di kelas 2 Sekolah Dasar yang menarik. 
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4. Menghasilkan produk media papan kartu Jawa pada materi berbahasa jawa 

krama di kelas 2 Sekolah Dasar yang praktis. 

D.  Spesifikasi Produk Yang di Harapkan  

1. Secara Konten Materi Unggah – Ungguh Bahasa Jawa Dikelas 2 

Sekolah Dasar. 

Kompetensi dasar dan indikator mata pelajaran bahasa Jawa di Sekolah 

Dasar kelas 2 materi unggah-ungguh basa: 

a) Standar Kompetensi 

2.  Berbicara : Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, 

dan perasaan secara lisan dalam ragam Bahasa Jawa yang santun. 

b) Kompetensi Dasar 

2.2   Bercakap – cakap menggunakan bahasa yang santun. 

c) Indikator 

2.2.1. Menggunakan bahasa ngoko dan krama dalam percakapan. 

d) Materi Pokok 

 Bahasa ngoko dan krama.  

Tabel 1.1 Kosa kata Dalam Kartu Jawa  

No Ngoko Krama Lugu Krama Alus 

1. Mangan  Nedha Dhahar 

2. Mlaku  Mlampah Mlampah  

3. Turu  Tilem Sare 

4. Adus  Adus Siram  

5. Ngombe  Mimik Ngunjuk  

6. Tangi  Tangi Wungu  

7. Turu  Tumbas  Mundhut  
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1. Secara Kontruk Media Papan Kartu Jawa. 

1. Papan terbuat dari triplek dengan ukuran panjang 84,5 cm dan lebar 49  cm 

2. Papan di plitur serta di peri setiker ajakan untuk belajar unggah ungguh 

basa. 

3. Papan di beri pegangan  serta pengunci di bagian samping papan  

4. Media kartu dilengkapi dengan kemasan dan petunjuk penggunaan kartu. 

5. Media kartu Jawa berukuran Lebar 6 cm  dan Panjang 9 cm. 

6. Jenis kertas menggunakan kertas Art paper 310 gram 

7. Kartu ini terdiri atas tiga bagian yaitu judul kategori, keterangan, dan 

gambar 

8. Kemasan kartu berlatarkan batik dan terdapat gambar anak serta 

bertuliskan kartu Jawa 

9. Nama siswa serta nama kelompok dari kayu berukuran panjang 6 cm dan 

lebar 4 cm di lengkapi magnit 

E. Pentingnya Penelitian Dan Pengembangan  

Hasil penelitian “Pengembangan Media Papan Kartu Jwa Pada Materi  

Berbahasa Jawa Krama di Kelas 2 Sekolah Dasar. Diharapkan dapat 

memberikan kemudahan dan manfaat dalam pelajaran unggah – ungguh basa 

bagi guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa khususnya. Adapun 

pihak yang di maksud: 
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1. Bagi Siswa, diharapkan dapat membantu para siswa dalam memahami 

materi unggah – ungguh basa dan memberikan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. 

2. Bagi Guru, diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru Sekolah Dasar 

dalam menyusus media pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang 

menarik. 

3. Bagi Sekolah, diharapkan dapat mendorong siswa untuk belajar bahasa 

Jawa sehingga terampil berbahasa Jawa. 

F. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

1. Media papan kartu Jawa dapat di gunakan oleh guru sebagai media pilihan 

dan sebagai media penunjang bagi siswa selain sumber belajar berupa 

buku yang di berikan sekolah, karena media papan kartu Jawa ini telah di 

desain guna memenuhi kebutuhan guru dan siswa serta tidak 

meninggalkan karakter siswa itu sendiri. 

2. Media kartu yang di kembangkan memuat materi basa ngoko dan basa 

krama untuk memperluas pengetahuan siswa. 

3. Penyusunan media pembelajaran di desain semenarik mungkin, agar siswa 

memperoleh pelajaran dengan mudah dan menyenangkan. 

G. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Media Papan Kartu Jawa digunakan  pada materi bahasa ngoko dan 

bahasa krama 

2. Media digunakan pada kelas 2  Sekolah Dasar 

3. Media digunakan pada 2 sekolah yaitu SDN Butun 01 dan SDN 

Gandusari 2 
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4. Media dapat digunakan secara klasikal  

H. Definisi Oprasional 

1. Media adalah sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan 

yang di buat secara terencana yang nantinya menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. 

2. Kartu Jawa adalah media pembelajaran visual yang berbentuk kartu yang 

di dalamnya terdapat gambar dan unggah- ungguh basa serta 

penerapannya melalui permainan. 

3. Bahasa Jawa adalah pembelajaran bahasa yang bertujuan mengembangkan 

pengetahuan dan ketrampilan bahasa Jawa serta pemahaman, sikap positif 

terhadap bahasa Jawa itu sendiri. 

 


