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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

 Dalam penelitian kualitatif, pencarian dan pengadaan literatur atau 

kepustakaan merupakan suatu hal yang penting. Kepustakaan merupakan 

jembatan untuk peneliti mendapatkan landasan konstruksi teoritik, kajian 

pustaka atau kajian teoritis mempunyai peranan penting dalam hal penelitian. 

Dengan kajian pustaka peneliti dapat mengidentifikasi masalah penelitian dan 

arah penelitian. Di dalam kajian teoritis bab II penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implementasi Pacelathon Basa Jawa di SDN Kauman 1 Malang. 

Maka dari itu perlu mencantumkan kajian pustaka guna mendukung pelaksanaan 

penelitian ini. Adapun kajian pustaka tersebut mencangkup: (a) Gerakan Literasi 

Sekolah yang mencangkup, pengertian literasi, tujuan Gerakan Literasi Sekolah, 

prinsip dan tujuan pendidikan berbasis literasi, prinsip Gerakan Literasi, tahapan 

Gerakan Literasi Sekolah. (b) Pacelathon yang mencangkup pengertian 

Pacelathon, pentingnya kebiasaan Pacelathon untuk keterampilan berbicara 

Basa Jawa. Langka-langkah Pacelathon. (c) Basa Jawa yang mencangkup 

pengertian Basa Jawa, pembelajaran Basa Jawa di Sekolah Dasar, fungsi 

pembelajaran Basa Jawa di Sekolah Dasar, Tujuan pembelajaran Basa Jawa di 

Sekolah Dasar. (d)  Kajian penelitian yang relevan. (e) Kerangka pikir. 
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1. Kajian Teori tentang Gerakan Literasi Sekolah 

a. Pengertian Literasi 

  Literasi sekolah dalam konteks GLS adalah kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui 

berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis dan 

berbicara (Panduan Gerakan Literasi Sekolah, 2016:12). Selanjutnya UNESCO 

(dalam buku Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah, 2016), mengemukakan  

bahwa kegiatan literasi ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. 

Namun, Deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga 

mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga 

bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, 

dan budaya (UNESCO, 2003:48). Literasi merupakan suatu kegiatan yang 

menggunakan berbagai praktik-praktik situasi sosial, historis serta kultural 

dalam menciptakan dan menginterprestasikan makna melalui teks (Kern, 

2000:95). 

  Peneliti menyimpulkan bahwa literasi adalah kemampuan seseorang 

untuk membaca, menulis, memahami, menyimak, dan menggunakan sesuatu 

secara cerdas. Sehingga dengan demikian kegiatan literasi merupakan suatu 

kegiatan yang menggunakan berbagai praktik situasi sosial untuk 

memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga, masyarakat yang 

berhubungan dengan pengetahuan, bahasa dan budaya. Literasi tidak dapat 

dilepaskan dari bahasa. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan literasi 

apabila ia telah memperoleh kemampuan dasar berbahasa yaitu membaca dan 

menulis, makna dasar literasi kemampuan membaca dan menulis merupakan 
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pintu utama bagi pengembangan makna literasi secara lebih luas, dan cara yang 

diperoleh untuk memperoleh literasi adalah melalui pendidikan. 

b. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah 

  Gerakan Literasi Sekolah (GLS) memiliki 2 tujuan yaitu tujuan secara 

umum dan tujuan khusus (Faizah, 2016:12). Berikut adalah  2 tujuan dari 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yaitu. (1) Tujuan umum yaitu untuk 

menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan 

ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. (2) Tujuan khusus 

yaitu untuk menumbuhkembangkan budaya literasi sekolah, meningkatkan 

kapasitas warga sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah 

anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan, menjaga keberlanjutan 

pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan  dan mewadahi 

berbagai strategi membaca dan meningkatkan kemampuan membaca semua 

warga sekolah.  

  Berdasarkan pendapat di atas, Gerakan Literasi Sekolah mempunyai 2 

tujuan, tujuan umum dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk 

menumbuhkembangkan budi pekerti yang diwujudkan dalam kegiatan Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) bertujuan agar siswa menjadi pembelajar sepanjang 

hayat. Sedangkan tujuan khusus dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yaitu 

untuk meningkatkan kapasitas warga sekolah yang diwujudkan dengan taman 

belajar menyenangkan serta ramah anak. Guna untuk menjaga keberlanjutan 

pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan yang memiliki tujuan 

meningkatkan kemampuan membaca semua warga sekolah. 
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c. Prinsip dan Tujuan Pendidikan Berbasis Literasi 

  Berdasarkan pengertian literasi yang dijabarkan secara komprehensif 

oleh Kern dalam Hayat dan Yusuf (2010:30-31). Maka terdapat tujuh prinsip 

pendidikan berbasis literasi sebagai berikut. (1) Literasi berhubungan dengan 

kegiatan interpretasi, kegiatan berbahasa merupakan kegiatan interpretasi yang 

dilakukan terhadap realita yang ditafsirkan dalam penggunaan bahasa. Dapat 

menginterpretasikan tulisan yang di baca saat sedang membaca. Kegiatan 

interpretasi dapat dilakukan oleh siswa melalui kegiatan membaca, hal ini 

mendorong siswa untuk berlatih menginterpretasikan sesuatu.  

  Ada banyak latihan yang dapat digunakan oleh siswa agar mereka 

mampu menggunakan bahasa secara imajinatif, baik dengan cara menceritakan 

kembali isi bacaan maupun mengingat beberapa hal yang penting dalam bacaan 

yang telah dibaca oleh siswa. (2) Literasi berarti juga kolaborasi pada kegiatan 

belajar dan pembelajaran sering mendengar istilah kolaborasi. Kolaborasi atau 

yang biasa disebut kerjasama adalah hal yang sangat penting dalam kegiatan 

belajar bahasa yang dilakukan oleh siswa. Siswa dapat bekerja berpasangan 

dengan teman atau dengan gurunya sendiri agar memperoleh kepercayaan diri 

sebelum dapat menggunakan bahasanya secara mandiri. Bentuk kerjasama dapat 

dilakukan dalam beberapa kegiatan dalam keterampilan bahasa yaitu menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis.  

  Pada saat berkolaborasi siswa harus berhati-hati dalam penggunaan 

bahasa, tergantung dengan siapa dia berkolaborasi. Ini merupakan bagian dari 

latihan penggunaan bahasa. (3) Literasi juga menggunakan konvensi 
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 Konvensi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada budaya dalam berbagai 

aspek bahasa yang dipelajari. Belajar bahasa juga berarti belajar menyesuaikan 

diri pada konvensi-konvensi baru di dalam bahasa tersebut termasuk struktur 

teks.  (4) Literasi melibatkan pengetahuan budaya, penggunaan yang benar pada 

konvensi banyak didasarkan pada pengetahuan budaya. Nilai-nilai budaya sangat 

penting dalam bahasa, hal ini dikarenakan penggunaan bahasa yang salah dapat 

mengakibatkan salah pengertian atau bahkan ketersinggungan. Pengetahuan 

budaya ini juga termasuk pada bahasa tubuh atau bahasa isyarat dalam pergaulan 

sehari-hari yang terkadang bertolak belakang dengan budaya yang ada. (5) 

Literasi merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah. Memecahkan 

masalah merupakan hal yang harus diajarkan dalm kegiatan belajar mengajar. 

Semua orang yang melakukan kegiatan berbahasa misalnya berbicara, 

sebenarnya dia sedang memecahkan masalah tentang topik yang harus 

dibicarakan. Seseorang yang berbicara harus mampu memilih kosa kata dan juga 

mengungkapkan bahasa sesuai dengan orang yang diajak berbicara.  

  Hal ini dilakukan agar orang lain dapat mengerti makna dari 

pembicaraan tersebut. (6) Literasi adalah kegiatan refleksi Refleksi merupakan 

kegiatan menilai penggunaan bahasa dirinya sendiri atau penggunaan bahasa 

orang lain yang menjadi lawan bicaranya. Ketika sedang berbicara dengan orang 

lain, secara tidak sadar  siswa  memperhatikan dan menilai cara berbicara lawan 

bicaranya. Apabila penggunaan bahasa orang tersebut baik, biasanya siswa juga 

ikut menggunakannya baik kosakata, frasa, kalimat, dan ungkapan. (7) Literasi 

adalah kemampuan menggunakan bahasa lisan ataupun tulis untuk menciptakan 

wacana, seseorang dikatakan memiliki literasi yang baik apabila dia dapat 
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meningkatkan kemampuan lisan menuju ke arah kemampuan menangani teks 

tertulis. Literasi juga berhubungan dengan keterampilan hidup, yaitu 

kemampuan untuk menggunakan orasi dan literasinya dalam kehidupan sehari-

hari. Ini dapat dilihat dari kemampuan seseorang ketika mengisi formulir di 

sekolah, membuat lamaran pekerjaan, mengisi formulir di bank, menulis surat 

undangan dan sebagainya. 

     Kesimpulan dari pendapat di atas adalah terdapat tujuh prinsip dan tujuan 

pendidikan berbasis literasi. Literasi berhubungan dengan kegiatan interprestasi 

yaitu kegiatan berbahasa yang dilakukan terhadap realita ditafsirkan dalam 

penggunaan bahasa yang dapat diinterprestasikan oleh siswa pada saat 

membaca. Literasi juga bersifat kolaborasi yang artinya kerjasama dalam hal 

kegiatan belajar bahasa yang dilakukan oleh siswa dan  dilakukan dengan 

berpasangan bersama teman atau bersama guru agar memperoleh kepercayaan 

diri. Literasi menggunakan konvensi atau kebiasaan-kebiasaan yang ada pada 

budaya dalam berbagai aspek bahasa yang dipelajari. Literasi melibatkan 

pengetahuan budaya  yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang sangat 

penting dalam bahasa, hal ini dikarenakan penggunaan bahasa yang salah dapat 

mengakibatkan salah pengertian atau bahkan ketersingunggan.  

 Literasi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, semua orang 

yang melakukan kegiatan berbahasa misalnya berbicara sebenarnya dia sedang 

memecahkan masalah tentang topik yang harus dibicarakan. Seseorang yang 

berbicara harus mampu memilih kosa kata dan juga juga mengungkapkan bahasa 

sesuai dengan orang yang diajak bicara. Literasi adalah kegiatan refleksi yang 

merupakan kegiatan menilai penggunaan bahasa dirinya sendiri penggunaan 
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bahasa orang lain yang menjadi lawan bicaranya, ketika sedang berbicara 

dengan orang lain secara tidak sadar memperhatikan dan menilai cara berbicara 

lawan bicaranya. 

d. Prinsip Gerakan Literasi 

  Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang digagas Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan menurut Abidin (2016:280) bahwa praktik-praktik yang baik 

pada Gerakan Literasi Sekolah menekankan pada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip 

pada Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah sebagai berikut.  

  (1) Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan  yang 

dapat diprediksi. Kemampuan yang dimiliki siswa dalam membaca sangat 

berbeda-beda hal ini dipengaruhi oleh usia dan perkembangan anak dalam 

belajar membaca. Memahami tahap perkembangan literasi peserta didik dapat 

membantu sekolah untuk  memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran literasi 

yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan siswa. (2) Program literasi yang baik 

bersifat berimbang, sekolah yang menerapkan program literasi bekebutuhan 

rimbang menyadari bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. 

Oleh sebab itu, strategi membaca dan jenis bacaan yang perlu divariasikan. (3) 

Program literasi terintegrasi dengan kurikulum pembiasaan dan pembelajaran 

literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah  termasuk 

seluruh guru yang ada di sekolah. Semua mata pelajaran membutuhkan bahasa 

terutama membaca dan menulis. Pengembangan profesional guru dalam hal 

literasi perlu diberikan kepada semua guru mata pelajaran.  

  (4) Kegiatan membaca dan menulis dapat dilakukan kapan pun, siswa 

dapat melakukan kegiatan  literasi dimana saja, seperti di sekolah maupun di 
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rumah. Mereka juga bisa membaca dan menulis kapanpun mereka mau ataupun 

saat mereka memiliki waktu luang. siswa juga bisa menulis apapun yang mereka 

mau seperti menulis surat untuk Presiden. (5) Kegiatan literasi mengembangkan 

budaya lisan, pada kegiatan literasi, tidak hanya selalu tentang kegiatan 

membaca dan menulis saja. Dalam kegiatannya juga memunculkan kegiatan 

lisan seperti diskusi dan juga saling berpendapat.  

  Pada sebuah kegiatan diskusi pasti akan ada perbedaan pendapat agar 

kemampuan berfikir kritis anak dapat diasah. Peserta didik harus belajar untuk 

menyampaikan pendapatnya dengan baik, menghargai perbedaan pendapat yang 

ada, dan mendengarkan seseorang yang sedang berbicara. (6) Kegiatan literasi 

perlu mengembangkan kesadaran terhadap keberagaman, dengan adanya 

program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sekolah diharapkan dapat 

meningkatkan minat membaca siswa. Bahan bacaan tentang kekayaann 

keberagaman di Indonesia seperti macam-macam legenda yang ada di wilayah  

Indonesia, macam-macam suku di Indonesia dan lain-lain. Hal ini dilakukan 

agar siswa dapat mengetahui bahwa Indonesia ini kaya akan keberagaman. 

  Peneliti menyimpulkan bahwa ada 6 prinsip Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS), perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang 

diprediksi yang artinya kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam membaca 

sangat berbeda-beda hal ini dipengaruhi oleh usia dan perkembangan anak dalam 

belajar membaca. Prinsip kedua, program literasi yang baik bersifat berimbang 

maksudnya adalah sekolah yang menerapkan program literasi menyadari bahwa 

setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda oleh karena itu 

strategi dalam membaca dan jenis bacaan harus divariasikan. Prinsip selanjutnya 
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program literasi terintegrasi dengan kurikulum yaitu pembiasaan dan 

pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah, 

semua mata pelajaran membutuhkan bahasa terutama membaca dan menulis, 

profesional guru dalam hal literasi perlu diberikan kepada guru mata pelajaran. 

Prinsip keempat kegiatan membaca dan menulis dapat dilakukan kapanpun. 

Prinsip kelima kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan, pada kegiatan ini 

tidak hanya tentang kegiatan membaca dan menulis saja, kegiatan ini juga 

memunculkan diskusi dan juga saling tukar pendapat agar kemampuan berfikir 

peserta didik kritis dan dapat diasah. Prinsip yang terakhir yaitu Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) menumbuhkan keberagaman dari siswa karena adanya bahan 

bacaan yang bervariasi. 

e. Tahapan Gerakan Literasi Sekolah 

  Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dilakukan secara bertahap dengan 

mempertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh Indonesia. Kesiapan ini 

mencakup kesiapan kapasitas warga sekolah dan sistem pendukung yang 

relevan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) menjelaskan bahwa 

secara umum tahapan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dilakukan dalam tiga 

tahap sebagai berikut. Tahap ke-1: Pembiasaan kegiatan membaca yang 

menyenangkan di ekosistem sekolah. Kegiatan pembiasaan ini bertujuan untuk 

menumbuhkan minat terhadap bacaan dan kegiatan membaca dalam diri warga 

sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal yang mendasar bagi 

pengembangan literasi siswa.  

  Tahap ke-2: Pengembangan minat baca siswa untuk meningkatkan  

kemampuan literasi. Kegiatan literasi pada tahap ini  bertujuan untuk 
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mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkan dengan 

pengalaman pribadi, berfikir, kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi 

secara kreatif melalui kegiatan membaca pengayaan. Tahap ke-3: Pelaksanaan 

pembelajaran berbasis literasi. Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan 

pengalaman pribadi, berfikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi 

secara keratif. Kegiatan ini  dilakukan melalui kegiatan menganggapi teks buku 

bacaan pengayaan dan buku pelajara, dalam tahap ini ada tagihan yang sifatnya 

akademis (terkait dengan mata pelajaran).  

  Kegiatan membaca dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 

2013, yang mensyaratkan siswa membaca buku non teks pelajaran ini dapat 

berupa buku pengetahuan umum, kegemaran, minat khusus, serta dapat 

dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu sebanyak 6 buku bagi siswa SD, 12 

buku bagi siswa SMP dan 18 buku bagi siswa SMA/SMK. Buku laporan 

kegiatan membaca pada tahap pembelajaran ini biasanya disediakan oleh wali 

kelas. 

 Berdasarkan pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari tahapan 

pembiasaan yaitu untuk menumbuhkan minat siswa terhadap bacaan dan 

kegiatan membaca. Pada tahapan pengembangan bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan membaca. Pada tahapan pelaksanaan bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan memhami bacaan dan mengaitkannya 

dengan pengalaman pribadi, berfikir kritis dan kreatif, kegiatannya dilakukan 

pada saat menanggapi teks buku bacaan pengayaan dan buku pelajaran. Dalam 

tahap ini ada tagihan yang bersifat akademis (terkait dengan mata pelajaran). 
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Kegiatan membaca dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 

karena di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terdapat kegiatan 

membaca 15 menit sebelum pembelajaran di mulai. 

2. Kajian Teori tentang Pacelathon 

a. Pengertian Pacelathon 

  Pacelathon merupakan percakapan atau dialog untuk Bahasa Indonesia. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dialog adalah karya tulis yang 

disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Pacelathon 

atau percakapan adalah suatu bentuk komunikasi tukar pikiran yang teratur dan 

terarah baik dalam bentuk drama atau tatap muka dengan tujuan untuk 

mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan mengenai suatu 

masalah. 

  Pacelathon sama halnya dengan makna berbicara. Karena Pacelathon 

juga melibatkan keterampilan berbicara. Makna berbicara itu sendiri menurut  

Tarigan (2008:16), mengungkapkan berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan atau menyampaikan pikiran, dan gagasan. 

  Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa metode 

Pacelathon (percakapan/dialog) adalah suatu metode yang digunakan dalam 

setiap pembelajaran dalam bentuk percakapan/dialog secara berpasangan. Dan 

suatu bentuk komunikasi tukar pikiran yang teratur dan terarah baik dalam 

bentuk drama atau tatap muka. 
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b. Pentingnya Kebiasaan Pacelathon untuk Keterampilan Berbicara Basa Jawa 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebiasaan adalah pola untuk 

melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang 

individu dan dilakukan secara berulang untuk hal yang bersama. Sedangkan 

pacelathon sama halnya dengan makna berbicara. Karena Pacelathon juga 

melibatkan keterampilan berbicara. Penerapan praktik dialog adalah suatu 

teknik yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam 

berkomunikasi, yang menitik beratkan kegiatan siswa melalui praktik dialog 

untuk pengembangan kemampuan siswa. 

  Muhibbin Syah (2010:120), mengungkapkan bahwa pembelajaran 

keterampilan, pelatihan intensif dan teratur amat diperlukan. Menurut Tarigan 

(2008), keterampilandapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan 

banyak latihan. Hal ini karena, belajar jenis ini membutuhkan latihan terus 

menerus agar gerak otot-otot dan urat syaraf terlatih. 

  Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pacelathon 

(dialog/percakapan) untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa dengan 

melalui praktik dialog untuk mengembangkan kemampuan berbicara. 

Pembelajaran keterampilan diperlukan pelatihan yang intensif dan teratur atau 

berulang. Keterampilan hanya dapat dilakukan dengan praktik dan banyak 

berlatih karena Pacelathon (dialog/percakapan) membutuhkan latihan terus 

menerus atau berulang agar gerak otot dan syaraf terlatih. 

  Melalui kegiatan Pacelathon, siswa bisa dilatih berkomunikasi dengan 

Basa Jawa yang baik. Adanya kegiatan yang dilakukan berulang-ulang inilah 

yang disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan Pacelathon yang dilakukan siswa 
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dapat berpengaruh terhadap perilaku kesehariannya. Sehingga keterampilan 

berbicara siswa yang kurang baik bisa dilatih secara optimal salah satunya 

dengan kebiasaan Pacelathon. Mengingat berbicara merupakan kegiatan 

berbahasa yang penting dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Langkah-langkah Pacelathon 

  Pacelathon merupakan istilah dari percakapan atau dialog dalam Basa 

Jawa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Menurut Alek dan Achmad 

(2010:31), dalam garis besar, persiapan-persiapan yang dilakukan untuk sebuah 

komposisi lisan sama aja dengan menyiapkan komposisi tertulis. Persiapan-

persiapan penyajian itu dapat dilihat melalui tiga langkah berikut. 

1) Meneliti masalah, meliputi: menentukan maksud, menganalisis pendengar 

dan situasi, memilih dan menyempitkan topik. 

2) Menyusun uraian, meliputi: mengumpulkan bahan, membuat kerangka 

uraian, menguraikan secara mendetail 

3) Mengadakan latihan meliputi: berlatih dengan suara nyaring.  

  Langkah-langkah di atas tidak mutlak harus diikuti dengan cermat seperti 

itu, tetapi yang jelas urutan kelompok meneliti masalah harus mendahului 

kelompok menyusun uraian dan mengadakan latihan merupakan bagian yang 

terakhir. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

melakukan percakapan yaitu pertama menentukan masalah atau topik yang akan 

diperbincangkan serta menganalisis pendengar dan situasi. Langkah selanjutnya 

adalah menyusun uraian terkait tema atau topik yang akan dipilih menjadi 

kalimat serta menentukan jumlah orang yang terlibat dalam percakapan tersebut. 
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Langkah yang ketiga yaitu mengadakan latihan dengan suara nyaring dan 

memperhatikan intonasi. 

  Dalam situasi kegiatan memerlukan suatu perencanaan dan pengelolaan 

kelas yang matang sehingga yang di lakukan bisa berjalan dengan matang dan 

tanpa hambatan. Pengelolaan kelas memerlukan suatu persiapan yang matang, 

dapat mengantisipasi gangguan yang kemungkinan muncul, dapat menganalisa 

dan memilih cara dan strategi/pendekatan tertentu. Serta dapat mengembalikan 

tingkah laku sesuai yang diharapkan sehingga kegiatan belajar dapat 

dilaksanakan secara optimal dan efektif (Jamil 2010:67). Berdasarkan uraian 

tersebut, peneliti menyimpulkan dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan 

kelas harus dilakukan secara matang. Sehingga proses kegiatan belajar mengajar 

dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif. 

3. Kajian Teori tentang Basa Jawa 

a. Basa Jawa 

 Basa jawa merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia. Basa Jawa 

berfungsi sebagai alat komunikasi antar keluarga, adat-istiadat, bahasa budaya 

dan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan 

Sekolah Menengah Atas yang ada di Jawa khususnya DIY (Daerah Istimewa 

Yogyakarta) Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

b. Pengertian Basa Jawa 

Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bahasa daerah yang memiliki 

jumlah penutur terbanyak adalah Basa Jawa. Penutur Basa Jawa digunakan 

sebagaian besar oleh penduduk Jawa di bagian timur, dan tengah. Menurut 

Wedhawati dkk, (2006:1) Bahasa Jawa merupakan bahasa pertama penduduk 
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Jawa yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa 

Timur. Basa Jawa menempati urutan ke-11 dalam hal jumlah penutur terbanyak. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Basa Jawa 

merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia, berfungsi sebagai 

alat komunikasi antar keluarga, adat istiadat, bahasa budaya dan sebagai bahasa 

pengantar di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah 

Atas yang ada di Jawa. Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. Basa Jawa bukan hanya semata-mata sebagai alat 

komunikasi saja, tetapi lebih dari itu. Basa Jawa mengandung nilai-nilai budaya 

yang tinggi. Salah satunya dalam bahasa adalah nilai kesantunan yang tinggi. 

Nilai kesantunan berbahasa mampu mencerminkan kepribadian seseorang 

dengan menempatkan lawan bicaranya pada posisi yang layak, yang muda 

berbahasa santun pada yang lebih tua, yang berpangkat akan berbicara lebih 

santun pada bawahannya, sehingga kesenjangan berkomunikasi dapat 

diminimalkan. 

c. Pembelajaran Basa Jawa di Sekolah Dasar 

  Pembelajaran Basa Jawa merupakan salah satu mata pelajaran yang 

sangat penting di sekolah, terutama dalam jenjang pendidikan Sekolah Dasar. 

Karena Basa Jawa memliki peran yang sangat penting yaitu sebagai bahasa 

pengantar dan sarana komunikasi dan interaksi proses mengajar yang ada di 

Jawa terutama wilayah Provinsi Jawa Timur. 

  Pembelajaran Basa Jawa di tingkat Sekolah Dasar diterapkan sebagai 

pelajaran muatan lokal. Mata pelajaran Basa Jawa merupakan muatan lokal 

wajib di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan Peraturan 
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Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Mata 

pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib di sekolah atau madrasah”. 

  Pembelajaran Basa Jawa di Sekolah Dasar meliputi membaca, 

menyimak, berbicara, menulis. Kegiatan berbicara diarahkan pada kemampuan 

mengungkapkan gagasan, pendapat, pesan dan perasaan secara lisan dengan 

menggunakan Basa Jawa. Program pengajaran Basa Jawa, lingkup mata 

pelajaran Basa Jawa meliputi penguasaan kebahasaan, kemampuan memahami 

mengapresiasi sastra dan kemampuan menggunakan Basa Jawa. Basa Jawa 

mempunyai tiga ragam bahasa yaitu ngoko, madya, dan krama. 

  Berdasarkan pendapat diatas bahwa Basa Jawa di Sekolah Dasar 

khususnya di daerah Jawa merupakan mata pelajaran muatan lokal wajib, akan 

tetapi walaupun muatan lokal Basa Jawa sangatlah penting. Dalam 

berkomunikasi dan Basa Jawa memiliki tingkatan tutur kata yang sesuai dengan 

unggah-ungguh Basa. Hakikatnya pembelajaran Basa Jawa di Sekolah Dasar 

sangat penting sehingga siswa dapat memiliki kemampuan menggunakan Basa 

Jawa yang baik dan benar untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan 

intelektual. Serta siswa dapat bersikap positif dalam tata kehidupan sehari-hari di 

lingkungannya. 

d. Fungsi Pembelajaran Basa Jawa di Sekolah Dasar 

   Pembelajaran Basa Jawa melalui pendidikan formal di Sekolah Dasar 

merupakan sarana pelestarian Basa Jawa. Keberhasilan pembelajaran ini akan 

menentukan eksistensi Basa Jawa di masa depan. Wibawa (2006:7) menyatakan 

ada tiga fungsi pembelajaran Basa Jawa di sekolah yaitu. (1) Fungsi komukatif 

diarahkan agar siswa menggunakan Bahasa Jawa dengan baik dan benar sebagai 
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alat hubung dalam keluarga dan masyarakat (2) Edukatif diarahkan agar siswa 

dapat memperoleh nilai-nilai budaya Jawa untuk keperluan pembentukan 

kepribadian dan identitas bangsa. (3) Kultur agar dapat digali dan di tanamkan 

kembali nilai-nilai budaya Jawa sebagai upaya membangun identitas. 

    Sedangkan fungsi Basa Jawa menurut Supartinah (2010:24) antara lain. 

(1) Basa Jawa adalah bahasa budaya di samping fungsi komutatif juga berperan 

sebagai saran perwujudan sikap budaya yang sarat dengan nilai-nilai luhur (2) 

Sopan santun Berbasa Jawa berarti mengetahui akan batas-batas sopan santun, 

mengetahui cara menggunakan adat yang baik dan mempunyai rasa tanggung 

jawab untuk perbaikan hidup bersama (3) Agar mencapai kesopanan yang dapat 

menjadi hiasan diri pribadi seseorang 

  Peneliti menyimpulkan bahwa fungsi Basa Jawa sebagai pelajaran 

muatan lokal yang diberikan di Sekolah Dasar adalah agar siswa dapat 

memperoleh nilai-nilai budaya Jawa untuk keperluan pembentukan kepribadian 

dan identitas bangsa serta kultur agar dapat digali dan ditanamkan kembali nilai-

nilai budaya Jawa, berperan sebagai sarana perwujudan sikap budaya yang sarat 

dengan nilai-nilai luhur dan mencapai kesopanan yang dapat menjadi hiasan 

pribadi seseorang. Mempunyai tujuan pembelajaran yang tertuang dalam silabus 

dan disajikan melalui Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, melalui 

keterampilan berbicara siswa dapat berkomunikasi dan dapat menyampaikan 

gagasan pikiran, dan perasaan terhadap guru, teman-temannya dan orang lain. 

e. Tujuan pembelajaran Basa Jawa di Sekolah Dasar 

   Menurut kurikulum Basa Jawa (2010:2), penyusunan kurikulum untuk 

pembelajaran Basa Jawa di Sekolah Dasar didasarkan pada tujuan agar siswa 
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dapat. (1) Berkomunikasi secara efektif sesuai dengan etika dan unggah-ungguh 

yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. (2) Menghargai dan bangga 

menggunakan Basa Jawa sesuai sarana berkomunikasi dan sebagai lambang 

kebanggaan serta identitas daerah. (3) Memahami Basa Jawa dan menggunakan 

dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. (4) Menggunakan Basa Jawa 

untuk meningkatkan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. (5) 

Menikmati dan memanfaatkan karya sastra dan budaya Jawa untuk memperhalus 

budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. (6) 

Menghargai dan membanggakan sastra Jawa sebagai khasanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. 

    Berdasarkan pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran Basa Jawa yaitu untuk berkomunikasi secara efektif sesuai dengan 

unggah-ungguh, menghargai bangsa dengan cara mennggunakan Basa Jawa, 

meningkatkan kemampuan berbahasa, dan mengahargai sastra Jawa khasanah 

budaya. Dengan tujuan tersebut maka sangat tepat bahwa pembelajaran Bahasa 

Jawa diajarkan dari periode masa anak Sekolah Dasar karena sebagai landasan 

perkembangan perilaku pada periode selanjutnya. Dalam kehidupan masyarakat 

Jawa, terdapat istilah ora njawani, bila orang berbicara kurang sopan atau 

berlaku tidak menjaga perasan orang lain. Dengan kata lain, ada hubungan 

diantara perilaku bahasa dan norma sosial yang dilandasi nilai budaya yang 

berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat jawa diharapkan 

setiap anggota masyarakat dalam bertutur perlu mempertimbangkan faktor 

bagaimana tuturannya dapat dianggap sebagai tuturan yang baik dan dapat 

menjadi keselarasan hubungan (Sri 2006:297). 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

  Pada kajian penelitian yang relevan ini, peneliti menggunakan 2 judul 

dari penelitian terdahulu. Peneliti akan menjelaskan persamaan dan perbedaan  

dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Beberapa 

penelitian tersebut yaitu. 

a)  Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Hidayah (2018), dengan judul 

“Analisis Gerakan Literasi Sekolah pada Kemampuan Membaca Peserta 

Didik Kelas III di SDN Kauman 2 Malang” 

  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) di SDN Kauman 2 Malang masih dalam tahap 

pembiasaan yang artinya menumbuhkan minat siswa untuk membaca buku, 

kegiatan literasi dibagai menjadi tahap awal,inti, dan akhir. Pada awal kegiatan 

terdapat kegiatan membaca doa, membaca Asmaul Husna, menyanyikan Lagu 

Kebangsaan Indonesia Raya. Tahapan inti dari literasi yaitu membaca buku 

non pelajaran 15 menit sebelum pembelajaran di mulai. Kegiatan akhir literasi 

yaitu mengerjakan soal, membacakan hasil jawaban, dan pembahasan. 

Sebelum diadakan penelitian ini kemampuan membaca anak kelas rendah yaitu 

kelas III SD belum baik dan benar dikarenakan guru kurang profesional dan 

siswa yang lupa membawa buku literasi, tetapi setelah diadakan penelitian dan 

perbaikan pembelajaran tingkat kemampuan membaca siswa menjadi lebih 

baik dan siswa semakin antusias dalam kegiatan membaca. 

  Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Hidayah 

dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian tentang 

Gerakan Literasi Sekolah. Perbedaan pada penelitian ini adalah lebih 
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menfokuskan kegiatan Gerakan Literasi Sekolah pada pacelathon Bahasa Jawa, 

selain itu subyek penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Hidayah siswa 

kelas III di SDN Kauman 2 Malang. Sedangkan penelitian ini lebih 

menfokuskan ke seluruh siswa di SDN Kauman 1 Malang 

b) Penelitian yang dilakukan oleh Septa Dwi Subandari (2016), dengan judul 

“Analisis Kebiasaan Pacelathon untuk Keterampilan Berbicara Bahasa 

Jawa pada Siswa Kelas II di SDN Sumurup 1 Trenggalek”. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebiasaan 

pacelathon  untuk keterampilan berbicara Basa Jawa pada siswa kelas 2 

dilaksanakan pada pagi hari sebelum pembelajaran dimulai dengan siswa 

membaca buku khusus Pacelathon, kendala yang terjadi dalam proses 

kebiasaan Pacelathon yaitu pengelolaan kelas dan upaya untuk penyelesaian 

kendala tersebut yaitu mengatur kembali pengelolaan kelas. Persamaan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Septa Dwi Subandari dengan penelitian ini 

adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Pacelathon Basa Jawa. 

Perbedaan pada penelitian ini adalah lebih meluaskan subyek penelitian di 

seluruh siswa SDN Kauman 1 Malang. 

C. Kerangka Pikir 

  Kerangka pikir atau kerangka konsep dalam penelitian ini merupakan 

langkah ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukan dan memberikan 

landasan kuat terhadap topik penelitian yang dipilih dan sesuai dengan 

identifikasi masalah. Kerangka pikir penelitian ini dengan judul “Implementasi 

Literasi Pacelathon Basa Jawa di SDN Kauman 1 Malang” adalah sebagai 

berikut.     
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Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Keterangan: 

 Berdasarkan kerangka pikir penelitian tersebut, peneliti akan melakukan 

penelitian terhadap kegiatan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang ada di SDN 

Kauman 1 Malang dan berfokuskan pada kegiatan Pacelathon Basa Jawa guna 

untuk melestarikan budaya daerah dan untuk melatih kemampuan Berbasa Jawa 

siswa. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan yaitu mengamati kegiatan 

Kondisi Ideal 

Basa Jawa merupakan salah satu bahasa 

daerah di Indonesia. Basa jawa berfungsi 

sebagai alat komunikasi antar keluarga, 

adat istiadat, bahasa budaya dan sebagai 

bahasa pengantar di SD, SMP, SMA di 

wilayah Jatim, Jateng dan DIY 

Kondisi Lapangan 

Siswa di sekolah-sekolah kurang 

terampil dalam menggunakan 

Basa Jawa terutama di Sekolah 

Dasar. Keterampilan berbahasa 

Jawa semakin menurun dan 

sebagian siswa belum dapat 

menggunakan Basa Jawa yang 

sesuai unggah-ungguh  

Temuan  

Implementasi Literasi Pacelathon Basa Jawa di SDN Kauman 

1 Malang 

 

Fokus Penelitian 

Gerakan Literasi Sekolah pada 

Pacelathon Basa Jawa 

Metode Penelitian 

Peneliti menggunakan penelitian 

deskriptif atau penelitian kualitatif 

Hasil Penelitian 

Mendeskripsikan pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah yang ada di 

SDN Kauman 1 Malang yang berfokuskan pada kegiatan pacelathon 

Basa Jawa dan mendeskripsikan pelaksanaan pacelathon, manfaat 

pacelathon sebagai Gerakan Literasi Sekolah. 
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kebiasaan Pacelathon  yang dilaksanakan setiap hari Rabu di SDN Kauman 1 

Malang pada waktu pagi hari sebelum masuk kelas. Jenis penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif atau penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada kegiatan Pacelathon Basa Jawa. Hasil 

penelitian ini berupa deskripsi tentang implementasi Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) di SDN Kauman 1 Malang, mendeskripsikan pelaksanaan pacelathon,dan 

mendeskripsikan manfaat gerakan literasi pacelathon Basa Jawa bagi siswa. 
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