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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa Jawa dilaksanakan sebagai salah satu bentuk dari 

muatan lokal yang dilaksanakan di sekolah dasar. Istilah muatan lokal pada 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A 

Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum menyebutkan bahwa muatan lokal 

merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses 

pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Muatan lokal ini dicantumkan 

pada pembelajaran. Hal ini dimaksudkan oleh pemerintah dalam rangka 

membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat 

tinggalnya, maka diperlukan pembelajaran mengenai muatan lokal. Potensi setiap 

daerah merupakan aset yang sangat berharga yang harus dijaga, dilestarikan,  

dikembangkan serta dikelola dengan baik oleh masyarakat daerah. Setiap daerah 

yang memiliki keunikan serta kekayaan masing-masing sangat memungkinkan 

untuk dijadikan rujukan sebagai pembelajaran di sekolah. 

Ketetapan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menyebutkan bahwa Bahasa 

Daerah sebagai muatan lokal dapat diajarkan secara terintegrasi dengan mata 

pelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau diajarkan secara terpisah apabila daerah 

merasa perlu untuk memisahkannya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah 

Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa 

Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/ Madrasah, pasal 2 menyebutkan 
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bahwa Bahasa Daerah diajarkan secara terpisah sebagai muatan lokal wajib di 

seluruh  sekolah/ madrasah di Jawa Timur, salah satunya adalah Bahasa Jawa. 

Mata pelajaran bahasa Jawa dicantumkan untuk meningkatkan intelektual 

dan apresiasi sastra terhadap Bahasa Jawa. Selain itu Bahasa Jawa juga dapat 

dikembangkan lebih luas. Bahasa Jawa diajarkan untuk menambah pengetahuan 

dan ketrampilan peserta didik untuk memperoleh nilai-nilai budaya. Selain 

mengajarkan bahasa dan sastra Jawa, “pembelajaran tersebut juga perlu diarahkan 

untuk mentransfer nilai-nilai budaya di dalamnya” (Suharti, 2006: 161). Wibawa  

(2006: 28) menambahkan bahwa “proses pembelajaran Bahasa Jawa hendaknya 

dapat dilaksanakan tidak sekedar meaning getting, tetapi juga berupa proses 

meaning making, sehingga akan terjadi internalisasi nilai-nilai dalam diri peserta 

didik”. Sehingga bahasa Jawa tidak hanya mengajarkan secara kognitif, tetapi 

juga diarahkan pada sifat afektif.  

Pada pembelajaran bahasa Jawa di kelas, peserta didik tidak hanya 

mendapatkan pengetahuan tentang bahasa Jawa secara umum, tetapi juga dibekali 

nilai-nilai yang terdapat pada pembelajaran tersebut. Salah satu nilai tersebut yaitu 

saat memperoleh materi unggah-ungguh. Dalam materi unggah-ungguh, peserta 

didik tidak hanya diajari untuk berbicara krama alus dan krama inggil, tetapi 

unggah-ungguh juga memuat tentang sikap yang harus dilakukan saat peserta 

didik berhadapan dengan orang tua maupun orang banyak. 

Dalam pembelajaran Bahasa Jawa di SD, peserta didik merupakan tokoh 

utama, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Strategi yang digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Jawa adalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik tidak 

hanya mendengarkan dan mengerjakan tugas yang disampaikan, tetapi juga ikut 
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berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Peserta didik harus 

menyumbangkan ide dari pengalaman dan interaksi dengan dunia sekitar, guru 

juga membantu untuk membangun minat, kebutuhan, serta keseluruhan potensi 

peserta didik.  

Guru sebagai tokoh pendamping harus lebih dekat serta lebih akrab kepada 

peserta didik, beorientasi pada peserta didik, menghargai pendapat, serta 

mendorong peserta didik dalam mengembangkan potensi mereka. Guru juga harus 

menggunakan hasil pengalamannya dalam merencanakan materi dan memberikan 

tambahan materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Guru dalam 

memberikan materi Bahasa Jawa di kelas menggunakan fasilitas berupa buku 

cetak yang disediakan oleh pemerintah. 

Adanya buku ajar yang sesuai dan mendukung penyampaian materi dalam 

pembelajaran, dirasa dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 

pengetahuan yang lebih, dari buku yang disajikan di sekolah. Harapannya peserta 

didik akan lebih mudah menyerap materi yang telah disampaikan guru sehingga 

materi bahasa Jawa dapat membekas dan bermakna bagi peserta didik. 

Kebermaknaan bagi peserta didik, saat materi yang diajarkan dapat berkaitan 

dengan apa yang dapat dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari.  

Muatan nilai-nilai karakter pada pembelajaran bahasa Jawa yang dimaksud 

adalah pembelajaran bahasa Jawa bernuansa pada pengembangan nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan dan disampaikan melalui pembelajaran Bahasa 

Jawa. Bahasa Jawa mencakup penguasaan kebahasaan, mengapresiasi sastra, 

memahami dan kemampuan menggunakan Bahasa Jawa. Maka dari itu perlu 
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adanya buku yang mendukung pembelajaran bahasa Jawa bernuansa pendidikan 

karakter. 

Pemilihan buku ajar sebagai buku pendamping dirancang untuk memotivasi 

peserta didik dan mengajak untuk lebih aktif, kreatif, dalam melaksanakan 

tugasnya dengan penuh kesadaran, serta bertanggung jawab. Perancangan buku ini 

diharapkan dapat memberikan makna lebih bagi peserta didik. Konsep pesan, 

amanat, dan nilai-nilai kehidupan sehari-hari dapat diterapkan serta guru dapat 

menjadi fasilitator di dalam kelas.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SDN Purwantoro 2 pada Selasa, 5 

Desember 2017 dengan ibu guru berinisial H, banyak masalah yang dihadapi guru 

dalam proses pembelajaran Bahasa Jawa. Saat pembelajaran dilaksanakan di 

kelas, peserta didik belum berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Hal ini dikarenakan materi yang digunakan dalam dalam pembelajaran berupa 

materi-materi pokok dan pembahasaanya kurang luas. Peserta didik juga masih 

kesulitan untuk memahami materi unggah-ungguh karena bahasa yang digunakan 

berbeda dengan bahasa sehari-hari. Meskipun bahasa yang digunakan tidak sama, 

tetapi tidak menutup kemungkinan peserta didik tidak dapat mengaplikasikannya. 

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan kepada guru berinisial H, 

peserta didik masih belum bisa atau belum terbiasa dengan basa krama, bahasa 

yang digunakan oleh peserta didik adalah basa ngoko kasar. Namun berdasarkan 

analisis kebutuhan yang dilakukan saat wawancara guru kelas 4, banyak peserta 

didik yang belum mengerti dan memahami materi unggah-ungguh bahasa Jawa. 

Hal tersebut disebabkan karena materi materi kurang bermakna bagi peserta didik. 
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Berdasarkan analisis kebutuhan dari kegiatan wawancara dan observasi, 

diperlukan pengembangan buku ajar bahasa Jawa bernuansa pendidikan karakter. 

Buku ini mengembangkan materi unggah-ungguh bahasa Jawa, serta memberikan 

contoh-contoh percakapan yang sesuai dengan unggah-ungguh. Unggah-ungguh 

yang digunakan juga bernuansa pendidikan karakter. Karakter yang dicantumkan 

tersirat dengan materi percakapan yang ada di dalam buku tersebut. Buku ini 

dibuat untuk menambah pengetahuan peserta didik dan menambah pemahaman 

dalam materi unggah-ungguh Bahasa Jawa. Dengan adanya buku pendamping 

tersebut, diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran bermakna dan 

memenuhi fungsinya. Selanjutnya buku tersebut juga dapat digunakan sebagai 

penyalur pesan-pesan tentang pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah 

dasar. 

Buku ajar pendamping ini dirancang untuk mengembangkan materi unggah-

ungguh Bahasa Jawa, sehingga guru dapat menambah pengetahuan sebagai 

penyampaian materi kepada peserta didik tentang unggah-ungguh Bahasa Jawa. 

Buku pendamping tersebut dilengkapi dengan berbagai gambar dan cerita-cerita 

pada kehidupan sehari-hari dan disesuaikan dengan isi materi. Peneliti 

mengembangkan materi unggah-ungguh Bahasa Jawa dari Buku Cetak Tantri. 

Dengan dirancangnya buku ajar pendamping, peserta didik diharapkan dapat 

memetik nilai-nilai karakter dalam materi unggah-ungguh bahasa Jawa serta 

menerapkan unggah-ungguh pada kehidupan sehari-hari. Materi yang terdapat 

pada buku ajar mempunyai cakupan yang luas, berupa penguatan nilai-nilai 

karakter. Berdasarkan paparan di atas akan dilakukan penelitian dan 
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pengembangan berupa “Pengembangan Buku Ajar Unggah-Ungguh Bahasa Jawa 

Bernuansa Pendidikan Karakter Pada Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana proses pengembangan buku ajar materi unggah-ungguh pada 

pembelajaran Bahasa Jawa bernuansa pendidikan karakter? 

2. Bagaimana tingkat keefektifan buku ajar materi unggah-ungguh pada 

pembelajaran Bahasa Jawa bernuansa pendidikan karakter? 

3. Bagaimana tingkat kemenarikan buku ajar materi unggah-ungguh pada 

pembelajaran Bahasa Jawa bernuansa pendidikan karakter? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeksripsikan proses pengembangan buku ajar materi unggah-

ungguh pada pembelajaran Bahasa Jawa bernuansa pendidikan karakter. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat keefektifan buku ajar materi unggah-

ungguh pada pembelajaran Bahasa Jawa bernuansa pendidikan karakter. 

3. Untuk mendeskripsikan tingkat kemenarikan buku ajar materi unggah-

ungguh pada pembelajaran Bahasa Jawa bernuansa pendidikan karakter. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dari penelitian dan pengembangan 

ini yaitu: 
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1. Konten 

Spesifikasi bentuk produk dalam penelitian dan pengembangan ini 

berupa bentuk buku pendamping materi unggah-ungguh dalam 

pelajaran Bahasa Jawa. 

a. Standar Kompetensi 

Standar kompetensi dari materi yang dikembangkan, yaitu: 

3.Memahami teks dialog teks cerita dan teks drama dengan tata 

krama 

b. Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar dari standar kompetensi yang dikembangkan 

yaitu: 

3.1 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks dialog teks 

cerita, dan teks drama dengan tata krama. 

c. Indikator Pencapaian 

Indikator pencapaian dari kompetensi dasar yang dikembangkan 

meliputi: 

3.1.1 Mengidentifikasi ciri-ciri teks dialog 

3.1.2 Menjelaskan tata karma dalam berdialog 

3.1.3 Menjelaskan isi teks dialog 

3.1.4 Membuat teks dialog yang bertatakrama 

d. Materi 

Materi unggah-ungguh bahasa Jawa yang akan dikembangkan 

mengenai “Tata krama sajrone teks pacelathon”. 
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e. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini 

dan harus dicapai peserta didik, yaitu: 

1) melalui kegiatan membaca dialog, peserta didik dapat 

mengidentifikasi ciri-ciri teks dialog dengan baik dan benar. 

2) melalui kegiatan membaca tata krama dalam berdialog, peserta 

didik dapat menjelaskan tata krama dalam berdialog dengan 

baik dan benar. 

3) melalui kegiatan membaca teks dialog, peserta didik dapat 

menjelaskan isi teks dialog dengan baik dan benar. 

4) Melalui kegiatan menjelaskan isi teks dialog, peserta didik dapat 

membuat dialog dengan menggunakan tata karma dengan baik 

dan benar. 

2. Konstruk 

Adapun komponen-komponen buku pendamping yang diharapkan 

meliputi: 

a. Kata Pengantar 

Kata pengantar berisi ulasan isi buku dan sekilas ucapan terima 

kasih kepada dosen pembimbing, para ahli validator, kepala 

sekolah, dan semua pihak yang telah membantu. Isi dari kata 

pengantar ini, dimaksudkan untuk mengenalkan isi materi yang ada 

di dalam buku.  
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b. Daftar Isi 

Daftar isi memuat tampilan semua judul yang terdapat di dalam 

buku, seperti judul bab dan subbab. Daftar isi dibuat untuk 

memudahkan pembaca untuk melihat sekilas isi buku serta mencari 

halaman yang akan  dicari. 

c. Standar Kompetensi Lulusan 

Standar kompetensi lulusan dicantumkan pada buku ajar, 

dikarenakan sangat berguna bagi guru maupun peserta didik. Hal 

ini dimaksudkan untuk melihat kriteria mengenai kualifikasi yang 

akan dicapai oleh peserta didik, mencakup KD, indikator, dan 

tujuan pembelajaran supaya pembelajaran tidak keluar dan melebar 

dari topik yang diajarkan. 

d. Materi 

Materi yang dimuat menjelaskan konsep dari unggah-ungguh, 

contoh-contoh yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

peserta didik. Materi bernuansa pendidikan karakter juga ikut 

dimasukkan dalam teks percakapan atau nasehat yang termuat di 

dalam buku 

e. Latihan 

Latihan yang dimuat dalam buku yaitu berbentuk soal tentang 

teori unggah-ungguh hingga membuat teks dialog yang mempunyai 

unggah-ungguh. 
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f. Materi Pengayaan 

Materi pengayaan menyajikan soal pengayaan yang berkaitan 

dengan materi unggah-ungguh sehingga sajian materi lebih luas 

daripada materi yang dituntut dalam kompetensi dasar.  

g. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka ini memuat daftar buku sebagai referensi yang 

digunakan rujukan dalam menulis buku. Buku yang dipilih sebagai 

rujukan adalah yang terbit dalam 5 tahun terakhir. 

3. Pengguna Buku Ajar 

Buku ajar Unggah-ungguh Bahasa Jawa ini dikembangkan sebagai 

bentuk buku pendamping pada materi unggah-ungguh basa 

pembelajaran Bahasa Jawa. Pengguna dari buku ajar ini adalah peserta 

didik kelas 4 sekolah dasar. 

4. Fungsi Buku Ajar 

Fungsi dari buku ajar Unggah-ungguh Bahasa Jawa yaitu: 

a. Sebagai buku pendamping materi Unggah-ungguh pada 

pembelajaran Bahasa Jawa 

b. Sebagai sarana pengajaran yang menyajikan sumber pokok masalah 

yang menarik, agar menjadi daya tarik untuk dibaca peserta didik 

c. Sebagai bahan evaluasi dan remidial yang tepat guna dalam materi 

unggah-ungguh basa. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya produk pengembangan buku pendamping unggah-ungguh 

Bahasa Jawa adalah sebagai berikut: 
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1. Buku pendamping unggah-ungguh Bahasa Jawa dikembangkan untuk 

memperluas materi terhadap kebutuhan peserta didik dalam proses 

pembelajaran materi Unggah-ungguh Bahasa Jawa 

2. Buku pendamping ini dikembangkan untuk memberikan informasi 

tambahan kepada guru, agar pembelajaran yang bisa diberikan oleh guru 

dapat menyenangkan, bermakna, dan efisien. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan permasalahan di atas, ditemukan kebutuhan yang berkaitan 

dengan kurangya referensi yang digunakan guru serta kurangnya 

pemahaman materi oleh peserta didik. Peneliti bermaksud untuk 

memberikan bahan ajar tambahan dengan mengembangkan buku 

pendamping materi unggah-ungguh Bahasa Jawa kelas 4 Sekolah Dasar 

agar peserta didik dapat memahami materi yang kurang dikuasai, dan 

peserta didik dapat menerapkan unggah-ungguh tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari. Berikut merupakan asumsi dan keterbatasan peneliti dalam 

mengembangkan buku ajar pendamping. 

1. Asumsi 

Asumsi dari penelitian dan pengembangan ini adalah: 

a. Terdapat materi unggah-ungguh dalam mata pelajaran Bahasa Jawa 

b. SDN Purwantoro 2 mencantumkan Bahasa Jawa sebagai muatan 

lokal 

c. Peserta didik kelas 4 sudah pandai membaca 

2. Keterbatasan 

Keterbatasan masalah dalam penilitan ini adalah: 
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a. Buku ajar pendamping dikembangkan hanya sebatas materi unggah-

ungguh pada pembelajaran Bahasa Jawa 

b. Kelas yang akan digunakan sampel hanya peserta didik kelas 4  

c. Uji coba hanya dilakukan di  SDN Purwantoro 2 

d. Karakter yang dicantumkan dalam buku ajar ini memuat nilai 

religius, gotong royong, mandiri, integritas, dan tanggungjawab. 

G. Penjelasan Istilah 

Penjelasan istilah dari penelitian ini adalah: 

1. Buku ajar merupakan buku yang dirancang untuk proses pembelajaran 

di sekolah yang dapat digunakan sebagai rujukan mata pelajaran 

tertentu. 

2. Unggah-ungguh Bahasa Jawa adalah tingkat tutur bahasa, yang 

digunakan oleh masyarakat Jawa yang memiliki 4 jenis bahasa 

meliputi ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, dan krama alus. 

3. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang diselenggarakan 

sebagai pemberian pengajaran dari guru atau masyarakat yang 

bertujuan untuk membantu peserta didik memiliki karakter dalam hati, 

pikir, raga serta rasa dan karsa. 


