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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Bahasa Jawa 

Mulyana (2008: 234) menjelaskan bahwa “bahasa Jawa merupakan salah 

satu bahasa daerah yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari antara seseorang dengan orang lain oleh masyarakat 

Jawa”. Senada dengan Kartini (2006: 121) “Bahasa Jawa merupakan salah 

satu bahasa daerah di Indonesia, yang apabila dilihat dari jumlah pemakainya 

terbesar dibanding bahasa daerah yang lain”.  

Bahasa Jawa merupakan bagian integral dari kebudayaan Indonesia, 

adanya pembinaan dan pengembangan masih tetap dalam bingkai 

Keindonesiaan. Bahasa Jawa berkembang sebagai identitas diri dengan cara 

mempertahankan nilai-nilai luhur yang termuat didalamnya. Sejalan dengan 

itu bahasa Jawa tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan Jawa. Bahasa Jawa 

bukan sekedar artefak budaya Jawa, tetapi juga merupakan bahasa 

kebudayaan Jawa. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Bahasa 

Jawa merupakan bagian dari kebudayaan Jawa yang dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam rangka 

pelestarian budaya Jawa. Budaya Jawa tidak hanya terkait dengan percakapan 

sehari-hari, tetapi juga kelayakan kompetensi yang perlu diajarkan kepada 

peserta didik. 
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Arafik (2011: 30) memaparkan “kompetensi pembelajaran bahasa Jawa 

bagi anak-anak sekolah dasar mencakup lima aspek, yaitu: mendengar, 

berbicara, membaca, menulis, dan apresiasi sastra”. peserta didik dididik agar 

memiliki kemampuan lima aspek tersebut dengan rambu-rambu sebagai 

berikut: 

(1) fungsi utama bahasa Jawa sebagai alat komunikasi peserta didik 

dituntut untuk terampil menggunakan bahasa Jawa (2) fungsi utama 

sastra adalah untuk menghaluskan budi, meningkatkan rasa 

kemanusiaan dan kepedulian sosial, menumbuhkan apresiasi 

budaya, menyalurkan gagasan, imaginasi dan ekspresi secara 

kreatif, baik secara lisan maupun tulis, (3) tema digunakan untuk 

pemersatu kegiatan berbahasa lisan dan tulis, (4) penilaian 

mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap berbahasa, (5) 

sumber dan media pembelajaran yang telah disesuaikan berdasar 

aspek-aspek yang telah ditentukan. 

Dari kutipan di atas banyak sekali manfaat yang diperoleh dari 

pembelajaran Bahasa Jawa. Pembelajaran bahasa Jawa di sekolah tidak hanya 

diajarkan untuk melestarikan kebudayaan daerah saja, tetapi juga menjadikan 

anak menjadi kreatif dalam mengekspresikan ketrampilan-ketrampilan yang 

peserta didik punyai. 

a. Materi Unggah-ungguh 

Bahasa Jawa memiliki tingkat tutur dalam menggunakan percakapan. 

Tingkat tutur kata dalam Bahasa Jawa menunjukkan adab sopan santun 

berbahasa Jawa dalam masyarakat. Sehubungan dengan adanya tingkat tutur 

dalam bahasa Jawa, banyak ahli bahasa yang membuat perincian atau tingkat 

tutur tersebut. Bahasa Jawa diartikan sebagai seperangkat aturan yang 

digunakan oleh pemakai bahasa Jawa, bertujuan untuk memelihara rasa saling 

menghormati atau menghargai orang lain, bertindak serta bertingkah laku, 
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tercermin dalam pemilihan kata, serta membentuk kalimat serta lagu dalam 

berbicara (Andayani, 2011: 84). 

Ragam unggah-ungguh basa terdapat banyak sekali, tetapi disini hanya 

disebutkan empat macam, yaitu ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, dan 

krama alus. Sasongko (2009:128) menegaskan bahwa secara emik, unggah-

ungguh bahasa Jawa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ngoko dan krama. 

Kemudian secara etik unggah-ungguh bahasa Jawa terdiri atas ngoko lugu, 

ngoko alus, krama lugu, dan krama alus.  

1) Ragam Ngoko 

Ragam ngoko yaitu bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang 

berintikan leksikon ngoko dan bukan leksikon lain. Pada ragam ini, 

semua afiks muncul berbentuk ngoko, misalnya di-, -e dan –ake. Varian 

dari ragam ngoko adalah ngoko lugu dan ngoko alus.  

a) Ngoko Lugu 

Ngoko lugu merupakan bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa 

yang semua bentuk semua kosa katanya ngoko atau netral (leksikon 

ngoko lan netral) tanpa terselip krama, krama inggil, atau krama 

andhap. Dalam ragam ini afiks yang digunakan adalah afiks di-, -e, 

dan –ake bukan afiks dipun-, -ipun, dan –aken. 

b) Ngoko alus 

Ngoko alus yaitu bentuk unggah-ungguh yang terdapat bukan 

hanya terdiri dari leksikon ngoko dan netral saja, tetapi juga terdiri 

dari leksikon krama inggil, krama andhap, dan krama. Afiks yang 

dipakai dalam ngoko alus ini yaitu di-, -e, dan –ne. 
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c) Krama lugu 

Krama lugu adalah suatu bentuk ragam krama yang tingkat 

kehalusannya rendah. Saat dibandingkan dengan bentuk ngoko alus, 

ragam krama lugu masih tetap menunjukkan kadar kehalusannya. 

Masyarakat yang masih belum mengetahui akan hal ini masih 

menyebut dengan sebutan krama madya. Ragam krama lugu sering 

muncul afiks ngoko di-, -e, dan –ake daripada afiks dipun-, -ipun, dan 

–aken. 

d) Krama alus 

Krama alus adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang 

terdiri dari semua kosakatanya bentuk leksikon krama dan dapat 

ditambah dengan leksikon krama inggil atau krama andhap. Intik dari 

leksikon dalam ragam ini hanyalah leksikon yang berbentuk krama. 

Dalam tingatan ini leksikon madya dan leksikon ngoko tidak pernah 

muncul. Penggunaan dari leksikon krama inggil dan andhap yaitu 

untuk penghormatan terhadap lawan bicara. Dalam tingkat tutur ini 

afiks dipun-, - ipun, dan –aken cenderung lebih sering muncul 20 

daripada afiks di-, -e, dan -ake. (dalam Arafik (2011:83) 

Jadi unggah-ungguh basa sangat penting untuk diajarkan kepada peserta 

didik di sekolah. Selain untuk melestarikan budaya daerah, unggah-ungguh 

basa juga berfungsi sebagai penerapan sopan santun dalam hal berkata, 

maupun berbuat saat berhadapan dengan orang lain, serta agar tumbuh 

karakter pada diri anak tersebut. 
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2. Pendidikan Karakter

a. Pengertian Pendidikan Karakter

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, “pendidikan adalah upaya sadar dan terencana dalam 

proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh 

berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, 

berilmu, sehat dan berakhlak mulia”. Untuk mewujudkan hal tersebut 

dibutuhkan sistem pendidikan yang memiliki materi yang holistik serta 

didukung dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang baik. Salah satunya 

penerapan pendidikan karakter. 

Secara etimologi, istilah karakter berasal dari “bahasa Latin yaitu 

character, yang berarti watak, tabiat, sifat kejiawaan, budi pekerti, 

kepribadian, dan akhlak. Istilah karakter juga mengadopsi dari bahasa Latin 

kharakter, kharessian, dan xharez yang berarti tool for making, to engrave, 

dan pointed stake” (Wyne dalam Musfah, 2011: 127).  

Menurut Fitri (2012: 20-21) secara terminologi, karakter diartikan 

sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada faktor 

kehidupan sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau 

budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau kelompok. 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, 

tata krama budaya, dan adat istiadat. 

Dari pengertian secara etimologi dan terminologi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa karakter merupakan kepribadian seseorang yang 

dipengaruhi oleh kehidupan lingkungan sekitar, serta diwujudkan dalam 
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pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan norma-norma tertentu. Jadi karakter 

sesorang dapat dibentuk dan sangatlah dipengaruhi pada lingkungan sekitar. 

Konsep pendidikan dan karakter sebagaimana disebutkan, terbitlah 

konsep pendidikan karakter. Pendidikan karakter mulai dikenalkan tahun 

1990an. Menurut Lickona (dalam Suyadi 2015: 6) “pendidikan karakter 

mencakup tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, 

dan melakukan kebaikan”. 

Dalam pengertian sederhana pendidikan karakter adalah hal positif yang 

dilakukan oleh guru dalam pembelajaran dan berpengaruh pada karakter 

peserta didik. “Pendidikan karakter adalah upaya sadar dan sungguh-sungguh 

dari seorang guru untuk mengajar nilai-nilai kepada para peserta didik” 

(Winton dalam Samani 2012: 43). Suyadi (2015) juga menambahkan bahwa 

“pendidikan karakter sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengetahui 

kebenaran atau kebaikan, mencintainya dan melakukannya dalam kehidupan 

sehari-hari”. 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter yaitu 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. 

Pendidikan karakter sangat perlu diajarakan di sekolah karena juga sebagai 

upaya pemerintah dalam mencetak generasi bangsa yang siap menghadapi 

perkembangan jaman. 
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b. Tujuan Pendidikan Karakter 

Mulyasa (2012: 9) menjelaskan bahwa “pendidikan karakter bertujuan 

untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada 

pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, 

dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan 

pendidikan”. Senada dengan Fitri (2012: 22) “pendidikan karakter bertujuan 

untuk membentuk dan membangun pola pikir, sikap, dan perilaku peserta 

didik agar menjadi pribadi yang positif, berakhlak karimah, berjiwa luhur, 

dan bertanggung jawab”. 

Menurut Kemendiknas tujuan pendidikan karakter antara lain: (1) 

Mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik 

sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya 

serta karakter bangsa; (2) Mengembangkan perilaku dan kebiasaan 

peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal 

serta tradisi budaya bangsa yang religius; (3) Menanamkan jiwa 

kepemimpinan serta tanggung jawab peserta didik sebagai generasi 

penerus bangsa; (4) Mengembangkan kemampuan peserta didik 

untuk menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan 

kebangsaan; (5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah 

sebagai lingkungan belajar, jujur, aman, penuh kreativitas dan 

persahabatan serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh 

kekuatan. (2010: 7). 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

pendidikan karakter yaitu untuk menjadikan pribadi peserta didik yang 

bertanggungjawab dalam melakukan setiap perkataan dan tindakan. Tujuan 

tersebut juga dianjurkan agar dapat dilimplementasikan peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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c. Ruang Lingkup Pendidikan Karakter 

Beberapa batasan deskripsi nilai-nilai pendidikan karakter antara lain: 

(1) Nilai karakter dalam hubungannya dengan Allah SWT, 

meliputi pikiran, perkataan dan tindakan seorang manusia yang 

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan 

ajaran agama yang dianutnya; (2) Nilai karakter dalam 

hubungannya dengan diri sendiri, meliputi sikap jujur, 

bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, 

percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, mandiri, dan 

cinta ilmu; (3) Nilai karakter dalam hubungannya dengan 

sesama, meliputi: a) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan 

orang lain yaitu sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa 

yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang lain serta 

tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain; b) Patuh pada 

aturan-aturan sosial; c) Sikap menurut dan taat terhadap aturan-

aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum; d) 

Menghargai karya dan prestasi orang lain yaitu sikap dan 

tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat, mengakui dan menghormati 

keberhasilan orang lain; e)Santun yaitu sifat yang halus dan baik 

dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke 

semua orang; f) Demokratis yaitu cara berpikir, bersikap dan 

bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. (4) Nilai karakter dalam hubungannya dengan 

lingkungan, meliputi sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan 

alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan; (5) Nilai 

kebangsaan, meliputi cara berpikir, bertindak dan wawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas 

kepentingan diri dan kelompoknya. (Fathurrohman, 2013: 124) 

Ke lima ruang lingkup tersebut senada dengan lima nilai utama yang 

dikembangkan pada Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter oleh 

Kemendikbud mencakup nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan 

integritas. Kelima nilai utama karakter tersebut bukan lagi nilai yang dapat 

berdiri dan berkembang sendiri. Nilai-nilai tersebut harus saling bergandengan 

satu sama lain, serta berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan 

pribadi. Dari nilai utama manapun pendidikan karakter dimulai, dari individu 
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maupun sekolah perlu mengembangkan nilai-nilai utama lainnya baik secara 

kontekstual maupun universal.  

Tabel 2.1 Nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran 

No Nilai Deskripsi 

1 Religius Mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan 

kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, 

menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan 

pemeluk agama lain. 

2 Nasionalis Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya. 

3 Mandiri Sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan 

mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk 

merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita 

4 Gotong 

royong 

Mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja dan bahu 

membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin 

komunikasi persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan 

pada orang-orang yang membutuhkan. 

5 Integritas Nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen 

dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. 

(Sumber Kemendikbud, 2017: 8-10). 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam 

pendidikan karakter akan mendorong peserta didik memiliki hubungan yang 

baik kepada Tuhan, sesama manusia, makhluk hidup, juga menjaga keutuhan 

bangsa. Pendidikan karakter yang paling efektif diterapkan di sekolah, 

sebagai bekal peserta didik dalam menghadapi dunia yang sesungguhnya. 

3. Buku Ajar 

a. Pengertian Buku Ajar  

Kurniasih (2014: 60) menyebutkan bahwa pengertian “buku adalah buah 

pikiran yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum secara 

tertulis. Penyusunan buku sebaiknya menggunakan bahasa sederhana, 
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menarik, dan dilengkapi gambar serta daftar pustaka”. Prastowo (2011: 79) 

juga mengelompokkan buku “menjadi empat jenis, yaitu buku sumber, buku 

bacaan, buku pegangan, buku bahan ajar”. 

Bacon (dalam Hanifah 2014) menyebutkan “bahwa buku ajar adalah 

buku yang dirancang untuk penggunaan di kelas dengan cermat disusun dan 

dipersiapkan oleh pakar atau para ahli bidang tertentu serta dilengkapi dengan 

sarana-sarana pembelajaran yang relevan dan serasi”. Akbar juga 

menambahkan bahwa (2013: 33) “buku ajar adalah buku teks yang digunakan 

sebagai rujukan standar mata pelajaran tertentu”. Buku ajar memiliki ciri-ciri 

yaitu sebagai sumber materi ajar, referensi baku untuk suatu mata pelajaran, 

dirancang sistematis serta sederhana disertai petunjuk pembelajaran. Buku 

ajar dapat berbentuk referensi maupun diktat.  

Buku ajar berkaitan dengan bahan ajar. “Bahan ajar merupakan 

seperangkat informasi yang harus diserap peserta didik melalui pembelajaran 

yang menyenangkan. Peserta didik harus benar-benar merasakan manfaat 

bahan ajar atau materi tersebut setelah ia mempelajarinya” (Iskandarwassid, 

2013: 171). Kaitan buku ajar dengan bahan ajar yaitu sama-sama 

menyampaikan informasi dan memberikan penjabaran dari standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran tertentu. Buku ajar 

diharapkan dapat membuat pembelajaran di kelas menyenangkan serta 

membuat peserta didik menjadi aktif. 

Hasil dari paparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, buku ajar 

merupakan buku yang dirancang untuk proses pembelajaran di sekolah 

maupun perguruan tinggi yang dapat digunakan sebagai rujukan mata 
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pelajaran tertentu. Buku ajar tidak selalu dirancang oleh para ahli atau para 

pakar, tetapi buku tersebut dapat dirancang dengan melibatkan para ahli 

sebagai pemberi saran dan komentar yang dapat memperkuat materi yang ada 

di dalam buku tersebut. Buku ajar yang dirancang akan lebih baik 

menggunakan gambar agar membuat peserta didik tertarik. 

b. Kriteria Buku Ajar 

Greene dan Petty dalam Tarigan (1986: 2.1) juga mengemukakan 10 

kriteria yang harus dipenuhi untuk buku ajar yang berkualitas, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Buku ajar harus bisa menarik minat peserta didik 

2) Buku ajar harus mampu memberikan motivasi kepada peserta didik 

3) Buku ajar harus memuat ilustrasi yang dapat menarik perhatian 

peserta didik 

4) Buku ajar seyogyanya harus memperhatikan aspek-aspek linguistik 

5) Buku ajar juga harus berhubungan dengan pelajaran-pelajaran lain 

6) Buku ajar juga harus menstimulus, menstimulus aktivitas pribadi 

peserta didik 

7) Buku ajar harus sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang 

sama 

8) Buku ajar harus mempunyai sudut pandang yang jelas 

9) Buku ajar harus mampu memberikan pemantapan penekanan nilai-

nilai peserta didik dengan orang yang lebih dewasa 

10) Buku ajar juga harus menghargai perbedaan-perbedaan pribadi 

peserta didik serta pemakaiannya.  
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Berdasarkan peranan buku ajar tersebut, diharapkan buku yang dibuat 

dapat memotivasi peserta didik untuk membaca serta mempelajari materi 

yang terdapat di buku. Paparan materi yang bertahap dan tersusun rapi juga 

menjadi faktor yang dalam pembuatan buku. 

c. Karakteristik Buku Ajar 

Buku ajar dikembangkan agar mempunyai manfaat serta dapat berguna 

secara efektif, maka perlu memperhatikan karakteristik dalam 

mengembangkan buku ajar. Beberapa karakteristik buku ajar, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Standar yang berkaitan dengan aspek materi dan harus dimuat 

dalam setiap buku pelajaran. Kelengkapan sajian materi yang 

dimuat meliputi, keakuratan materi, kegiatan yang mendukung 

materi, kemutakhiran materi, upaya meningkatkan kompetensi 

peserta didik, pengorganisasian materi mengikuti sistematika 

keilmuan, materi mengembangkan keterampilan dan kemampuan 

berpikir, materi merangsang peserta didik untuk melakukan inquiri, 

penggunaan notasi, simbol, dan satuan. (2) Standar yang berkaitan 

dengan aspek penyajian yang harus dimuat dalam setiap buku 

pelajaran, meliputi organisasi penyajian umum, organisasi 

penyajian per bab, penyajian mempertimbangkan kebermaknaan 

dan kebermanfaatan,  melibatkan peserta didik secara aktif, 

mengembangkan proses pembentukan pengetahuan, tampilan 

umum, variasi dalam cara penyampaian informasi, meningkatkan 

kualitas pembelajaran, anatomi buku pelajaran, memperhatikan 

kode etik dan hak cipta, dan memperhatikan kesetaraan gender 

serta kepedulian terhadap lingkungan; (3) Standar yang berkaitan 

dengan aspek bahasa/keterbacaan yang harus dimuat dalam setiap 

buku pelajaran adalah sebagai berikut, bahasa Indonesia yang baik 

dan benar, peristilahan, kejelasan bahasa; kesesuaian bahasa, dan 

kemudahan untuk dibaca. (Hanifah, 2014: 107) 

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan buku ajar haru memperhatikan aspek materi, penyajian, serta 

kebacaan.  Sehingga buku ajar yang dikembangkan menjadi relevan dan 

efektif saat digunakan dalam pembelajaran. 
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4. Buku Ajar Unggah-ungguh Bahasa Jawa Bernuansa Pendidikan 

Karakter 

Buku ajar dengan materi unggah-ungguh Bahasa Jawa ini disusun untuk 

peserta didik kelas 4 Sekolah Dasar. Buku ini memuat materi unggah-ungguh 

yang dipadukan dengan penerapan nilai-nilai pendidikan karakter. Buku ini 

dibuat agar peserta didik dapat memahami materi unggah-ungguh serta 

peserta didik dapat mengaplikasikannya dengan orang-orang sekitar pada 

kehidupan sehari-hari. 

Materi yang diuraikan dalam buku ini antara lain yaitu, memahami 

titikane teks pacelathon, njlentrehake tatakrama sajrone teks pacelathon, 

njlentrehake isine teks pacelathon, nggawe teks pacelathon. Materi-materi 

tersebut akan dikembangkan agar peserta didik dapat memahami dengan baik, 

serta diberikannya cerita bergambar agar peserta didik tidak lagi malas untuk 

diajak membaca dan memahami teks bacaan. Buku yang akan dirancang juga 

mencerminkan kegiatan peserta didik pada kehidupan sehari-hari, agar 

peserta didik tidak lagi bingung dalam menggunakan unggah-ungguh basa. 

5. Karakteristik Peserta Didik Kelas 4 Sekolah Dasar 

Pada umumnya, peserta didik kelas 4 SD memiliki usia 8 sampai dengan 

9 tahun. Pada usia tersebut peserta didik sudah dapat mereaksi rangsangan 

intelektual, atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut 

kemampuan kognitif atau kemampuan intelektual (seperti membaca, menulis, 

dan menghitung. 

Dahlan (2014: 178) mengungkapkan bahwa “pada usia sekolah dasar 

kemampuan intelektual anak sudah dapat dijadikan dasar untuk diberikan 
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berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir atau daya 

nalarnya”. Peserta didik sudah dapat diberikan dasar-dasar keilmuan seperti 

kemampuan kognitif. Dalam rangka mengembangkan daya nalarnya melalui 

pelatihan mengungkapkan pendapat, gagasan, maupun penilaian terhadap 

berbagai hal, baik yang sedang dialaminya maupun peristiwa yang berkaitan 

dengan lingkungannya. Sebagai contoh saat mereka sedang bermain dengan 

teman sebaya, mereka dapat dimintai pendapat sesuai dengan pengalaman. 

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Piaget (dalam Maggiet 2013: 163) 

bahwa “gaya berpikir anak menjadi logis, terorganisir dan fleksibel. Anak 

juga mampu memikirkan banyak hal pada waktu yang sama, serta dengan 

mudah dapat mengingat dan menarik memori dengan lebih lancar”. 

Dalam mengembangkan kemampuan tersebut, guru harus mampu 

menjadi fasilitator bagi peserta didik di sekolah dengan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pertanyaan, memberikan 

pendapat dari materi yang sedang dipelajari dengan menyusun laporan, 

membuat karangan atau diskusi kelompok. Peserta didik sebagai orang yang 

sedang belajar merupakan subjek yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Guru harus pandai untuk memilih strategi pembelajaran yang 

tepat, dan sangat memperhatikan karakteristik peserta didik.  

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Yusup Amy Purwadi (2016) yang berjudul “Perancangan 

Komik Unggah-Ungguh di DIY Berjudul Ora Ilok!”. Penelitian ini 

bertujuan untuk melestarikan unggah-ungguh dalam bentuk buku komik. 
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Hasil penelitian yang didapatkan adalah terbentuknya komik sebagai media 

yang efektif dalam menyampaikan pesan pada para pembaca, dikarenakan 

antara kata dan gambar lebih mudah diterima generasi muda dibandingkan 

dengan tulisan saja.  

Ada beberapa hal perbedaan penelitian yang dikembangkan dengan 

kajian penelitian yang relevan. Perbedaan terletak pada metode yang 

diambil. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode analisis 5W + 1H, 

sedangkan yang sedang dipakai menggunakan model ADDIE. Persamaan 

dari penelitian yang dikerjakan sama-sama mengembangkan buku dengan 

materi unggah-ungguh. 

Penelitian kedua yang relevan adalah penelitian dari Setyo Nugroho 

(2015) yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Kamus Saku 

Unggah-Ungguh Basa Jawa Kelas IV SDN Tambakrejo Purwerojo”. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengembangkan kamus saku unggah-

ungguh basa serta layak digunakan sebagai media pembelajaran bahasa 

Jawa kelas IV di SDN Tambakrejo, Kabupaten Purworejo. Hasil validasi 

dan uji produk menyatakan bahwa media yang dikembangkan dari hasil 

validasi oleh ahli materi dinyatakan termasuk kategori sangat baik. 

Berdasarkan validasi ahli media termasuk kategori baik. 

Perbedaan penelitian yang dikembangkan dengan kajian penelitian yang 

relevan terletak pada model yang diambil. Dalam penelitian tersebut 

menggunakan metode penlitian dan pengembangan dari Borg and Gall, 

sedangkan yang sedang dipakai menggunakan metode ADDIE. Penelitian 

tersebut mengembangkan media, sedangkan yang dikembangkan peneliti 
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yaitu buku ajar. Persamaan dari penelitian yang dikerjakan sama-sama 

mengembangkan buku dengan materi unggah-ungguh.  

Penelitian ketiga yang relevan adalah penelitian dari Amrih Setiowati 

(2013) yang berjudul “Pengembangan Buku Berbahasa Jawa Bergambar 

sebagai Penunjang Pembelajaran Bahasa Jawa Sekolah Dasar”. Tujuan dari 

penelitian tersebut adalah mengembangkan buku berbahasa Jawa bergambar 

sebagai penunjang pembelajaran bahasa Jawa sekolah dasar.  Hasil dari 

penelitian tersebut adalah buku yang dikembangkan berisi kumpulan 

kosakata bahasa Jawa bahasa pertama (B1), berbahasa ngoko dan krama. 

Perbedaan penelitian yang dikembangkan dengan kajian penelitian yang 

relevan terletak pada model yang diambil. Dalam penelitian tersebut 

menggunakan metode penlitian dan pengembangan dari Borg and Gall, 

sedangkan yang sedang dipakai menggunakan metode ADDIE. Persamaan 

dari penelitian yang dikerjakan sama-sama mengembangkan buku ajar. 



29 

 

C. Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pembelajaran Bahasa Jawa 

1. Permendikbud 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 

2. Permendikbud 67 Tahun 2016 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 

3. Peraturan pemerintah Gubernur Jawa Timur No. 19 Tahun 2016 tentang Mata 

Pelajaran Bahasa Daerah 

Pembuatan Rancangan 

Pengembangan Buku Ajar Unggah-

ungguh Bahasa Jawa 

 

Buku Ajar Unggah-ungguh Bahasa 

Jawa Efektif Diterapkan dalam 

Pembelajaran Bahasa Jawa 

Analisis Kevalidan, Keefektifan, dan Kemenarikan Pengembangan Buku Ajar Unggah-ungguh 

Bahasa Jawa 

 

1. Muatan lokal dicantumkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap 

potensi daerah masing-masing 

2. Bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib diajarkan di Jawa Timur sebagai bentuk 

penambahan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik  

 

1. Peserta didik belum  berpartisipasi 

aktif dalam proses pembelajaran 

Bahasa Jawa  

2. Guru sudah memberikan materi 

sesuai dengan buku yang disediakan 

dari pemerintah 

3. Buku yang diberikan pemerintah 

sudah terdapat materi unggah-

ungguh, tetapi masih kurang pada 

kedalaman materi unggah-ungguh 

4. Peserta didik mengalami kesulitan 

dalam memahami dan menerapkan 

unggah-ungguh Bahasa Jawa 

 

1. Peserta didik dapat berpartisipasi aktif 

untuk membangun pengetahuannya 

dalam proses pembelajaran Bahasa 

Jawa  

2. Guru sebagai pendamping harus 

menjadi fasilitator serta memberikan 

inovasi dalam mengembangkan 

materi unggah-ungguh dari buku  

3. Adanya buku yang sesuai dapat 

mendukung penyampaian materi 

Unggah-ungguh  

4. Peserta didik dapat memahami serta 

menerapkan unggah-unggah dalam 

kehidupan sehari-hari 

Penerapan Pengembangan Buku 

Ajar Unggah-ungguh Bahasa Jawa 

Solusi 

Siswa memahami dan dapat 

menerapkan Unggah-ungguh Bahasa 

Jawa 

Teori 

Penekanan 

Kondisi Ideal  Fakta 

Gambar 2.1 Kerangka berpikir 


