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   BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam 

interaksi sosial oleh masyarakat bersuku jawa, khususnya yang ada di Provinsi  

Yogyakarta Jawa Tenggah dan Jawa Timur. Bahasa Jawa merupakan bahasa 

sehari-hari yang digunakan sebagian besar siswa untuk berkomunikasi dengan 

orang-orang sekitarnya. Meskipun bahasa jawa menjadi bahasa mayoritas siswa, 

tetapi masih terdapat beberapa siswa yang belum menguasai bahasa jawa.  

 Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 

Tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib. Bahasa 

daerah diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di 

seluruh sekolah atau madrasah di Jawa Timur yang meliputi Bahasa Jawa dan 

Bahasa Madura. Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal bahasa daerah untuk 

jenjang pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/MA/SMALB. 

Muatan lokal bahasa daerah bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan 

mengkreasikan bahasa dan sastra daerah.  

Bahasa Jawa dibagi menjadi 4 ragam yaitu : basa ngoko lugu, basa ngoko 

alus, sedangkan basa krama sendiri dibagi menjadi 2, yaitu krama lugu dan krama 

alus/inggil. Pembelajaran bahasa jawa terdapat 4 ketrampilan yaitu 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Dari empat ketrampilan tersebut 

terdapat ketrampilan berbahasa yang harus dimilki siswa yaitu penguasaan 

berbahasa jawa inggil/halus. Siswa diharapkan dapat menerapkan penggunaan 

bahasa krama sesuai kosa kata dengan baik dan benar agar dapat menunjukkan 

sopan santunnya dalam beinteraksi sosial (Wasana, 2011:21). 

Bahasa Jawa yang dulunya merupakan bahasa yang luas, dengan 

bertambahnya waktu ke waktu, penggunaannya semakin berkurang. Zaman 

sekarang para kaum muda di pulau jawa, terutama yang masih di usia sekolah 

sebagian besar tidak menguasai bahasa jawa terutama bahasa jawa krama. Hal ini 
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dikarenakan banyaknya budaya asing dan arus informasi yang masuk melalui 

bermacam sarana, seperti televisi, gadget dan internet. Orang tua tidak lagi 

membiasakan bahasa jawa sebagai bahasa sehari-hari untuk berkomunikasi di 

keluarga. Sebagian besar malah mengajarkan bahasa indonesia atau bahasa asing 

kepada anak-anak mereka. Apalagi bahasa krama pun semakin terabaikan. 

(Kuncoro,Taufik &Saputro, 2011:1-10).  

Berdasarkan hasil observasi dan wawanacara dengan wali/guru kelas IV di 

SDN 2 Sumberdadi Trenggalek,  diketahui bahwa banyak siswa yang masih 

kurang terampil dalam menggunakan bahasa jawa krama. Pada umumnya 

pembelajaran bahasa jawa tidak berlangsung secara efektif dan belum sesuai 

dengan apa yang diharapkan, karena selama ini guru hanya menggunakan media 

buku LKS, buku paket dan buku pepak bahasa jawa. Guru sendiri masih 

menggunakan metode ceramah dan penugasan pada siswa.  

Permasalahan seperti ini perlu di tindak lanjuti, agar ketrampilan berbicara 

siswa dalam menggunakan bahasa jawa sesuai dengan unggah-ungguh bahasa 

yang lebih terampil. Hal-hal kecil yang berdampak besar yang bisa dilakukan 

antara lain adalah dengan cara pembiasaan. Membiasakan siswa berbahasa jawa 

krama di lingkungan rumah maupun sekoah. Seperti halnya pada saat 

pembelajaran bahasa jawa berlangsung alangkah lebih baiknya siswa dan guru 

berkomunikasi menggunakan bahasa jawa yang sesuai dengan unggah-ungguh 

bahasa. Pembiasaan kepada siswa secara langsung untuk berkomunikasi 

mengunakan bahasa jawa krama dengan guru dan teman-temannya akan 

meningkatkan ketrampilan dalam berbahasa jawa krama  yang sesuai dengan 

unggah-ungguh bahasa secara natural. Siswa akan lebih mengingat dan 

memahami apabila pelajaran disampaikan.  

Media yang rencana dikembangkan adalah Media Boneka Tangan 

(MEBOTA) dan Buku teks dialog Bahasa Jawa Krama Alus. Didalam MEBOTA 

dan buku teks dialog krama alus berisi boneka tangan dari beberapa tokoh dan 

buku teks dialog yang didalamnya berisi teks dialog percakapan menggnakan 

bahasa jawa krama alus.  
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Alasan peneliti memilih Media boneka tangan dan buku teks dialog bahasa 

jawa krama ini adalah media ini boneka yang terdiri dari beberapa tokoh yang 

lucu dan menarik. Selain itu saya terinspirasi oleh salah satu acara edukatif di 

salah satu stasiun televisi  swasta yang tokoh utamanya yaitu diperankan 

menggunakan boneka tangan. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran ketika 

menggunakan media ini siswa dapat termotivasi untuk belajar. Sedangkan buku 

teks dialog bahasa jawa krama ini adalah buku yang berisi teks dialog  

menggunakan bahasa jawa krama alus yang nantinya sebagai alat menyimak 

didalam dialog bahasa jawa krama alus yang di perankan oleh boneka tangan.  

Dari permasalahan-permasalahan yang muncul diatas, dapat disimpulkan 

bahwa dibutuhkan cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan media 

baru yang inovatif sehingga dapat menimbulkan keinginan dan kemauan siswa 

untuk belajar berbahasa krama alus sesuai unggah-ungguh bahasa. Untuk itu, 

saya mengangkat sebuah judul “Pengembangan Media Boneka Tangan 

(MEBOTA) dan buku teks dialog bahasa jawa krama alus Pada Pembelajaran 

Bahasa Jawa Kelas IV SD”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangkan media boneka tangan dan 

buku teks dialog bahasa jawa krama alus bagi siswa kelas  4  SD? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

pengembangkan media boneka tangan dan buku teks dialog bahasa jawa krama 

inggil pada pelajaran bahasa jawa materi bahasa jawa krama alus  kelas 4 SD.  

1.4 Spesifikasi Produk yang diharapkan 

a. Konstruk 

Media pembelajaran ini bernama MEBOTA (Media Boneka tangan) 

dan Buku teks dialog krama alus, merupakan media pembelajaran 

yang berbentuk boneka tangan yang lucu dan menarik serta buku teks 

dialog krama alus yang berisikan dialog percakapan menggunakan 



4 

 

bahasa jawa krama alus yang didesain seperti halnya buku anak-anak. 

MEBOTA  dan buku teks dialog krama alus ini memiliki spesifikasi 

khusus, adapun spesifikasinya sebagai berikut: 

1. MEBOTA berbentuk boneka tangan, secara fisik terbuat dari kain 

flanel seperti boneka pada umumnya. Terdapat tempat masuknya 

tangan yang nantinya di operasikan sebagai karakter tokoh pada 

dialog yang teksnya terdapat pada buku dialog. 

2. Buku Teks dialog bahasa jawa krama alus adalah buku yang 

didalamnya berisikan dialog atau percakapan berbahasa jawa krama 

alus, yang nantinya sebagai buku menyimak  dialog percakapan dari 

boneka tangan.  

b. Konten 

c. Mata Pelajaran   :  Bahasa Jawa     

d. Kelas/Semester   :   IV(empat) / I(satu)       

e. Materi   :  Krama Alus 

f. Kompetensi Dasar : 2.1 Menerapkan unggah-ungguh  

      bahasa dalam percakapan 

g. Indikator   :  2.1.1 Memperagakan Teks Dialog 

   2.1.2 Menggunakan bahasa lugu, ngoko         

dan krama 

h. Tujuan   : a. Siswa dapat menceritakan kembali isi  

      cerita yang di dengar 

b. Siswa dapat memeragakan teks dialog                                             

menggunakan boneka tangan 

c. Siswa dapat membaca bacaan sesuai 

dengan unggah-ungguh bahasa jawa. 
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1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Hasil penelitian “Pengembangan MEBOTA (Media Boneka Tangan) dan 

buku teks dialog Bahasa Jawa Krama Alus pada Pembelajaran Bahasa Jawa 

Kelas IV SDN 2 Sumberdadi Trenggalek” diharapkan memotivasi minat 

belajar siswa dalam belajar bahasa jawa dan menjadi masukan guru untuk 

menerapkan strategi belajar yang bervariasi agar materi belajar lebih menarik.  

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

1. Asumsi Pengembangan 

a. Siswa kelas 4 di SDN 2 Sumberdadi Trenggalek merupakan siswa 

regular 

b. Harus pada pembelajaran Bahasa Jawa 

c. Media boneka tangan (mebota) dan buku teks dialog bahasa jawa 

krama inggil ini untuk menumbuhkan semangat belajar dalam 

pembelajaran Bahasa jawa dan terkesan tidak membosankan. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan Media Mebota dan buku teks dialog bahasa jawa krama 

inggil dikhususkan untuk pembelajaran Bahasa Jawa kelas 4 SD Materi 

krama alus. 

1.7 Definisi Istilah 

1. Mebota merupakan boneka tangan yang terdiri dari beberapa tokoh dengan 

karakter yang lucu-lucu agar siswa lebih mudah memahami materi krama 

inggil. Boneka tangan sendiri memiliki ketinggian 50cm. Boneka Tangan 

sendiri terbuat dari kain flanel bisa juga terbuat dari kain perca, kanvas.  

2. Buku teks dialog krama inggil adalah suatu buku saku yg isinya tentang 

dialog dari tokoh-tokoh dari mebota diatas agar siswa lebih mudah untuk 

menyimak. Bentuknya sendiri seperti buku saku sehingga siswa lebih 

mudah untuk menyimpannya 

3. Dialog adalah sebuah literatur dan teatrikal yang terdiri secara lisan atau 

tertulis antara dua orang atau lebih.  
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4. Bahasa jawa adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat bersuku jawa,

khususnya yang ada di Provinsi  Jawa Tenggah, Yogyakarta dan Jawa

Timur.

5. Krama alus adalah etikat berbahasa jawa yang sopan dalam

percakapansehari-hari. Secara khusus kepada orang yang lebih tua


