
BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia sebagai Negara agraris (terdiri dari banyak pulau) 

memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia 

banyak pula bahasa daerah di setiap daerah di wilayah Indonesia. Keragaman 

bahasa daerah merupakan nilai kebudayaan yang patut dilestarikan sebagai 

warisan untuk generasi baru. Namun bahasa daerah dianggap tidak memiliki 

nilai jual dalam dunia bermasyarakat terutama dalam dunia yang berkaitan 

dengan kapitalisme-materialisme. Bahasa daerah yang sulit dalam 

pengucapan, pembacaan dan penulisannya membuat bahasa daerah semakin 

tidak digunakan dalam masyarakat sehingga banyak ditinggalkan, karena tidak 

sesuai untuk komunikasi dengan masyarakat luas (Anonim, 2009: 1). 

Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang masih cukup 

banyak digunakan. Bahasa Jawa memang tidak memiliki nilai ekonomi yang 

patut dibandingkan tetapi bila dibandingkan dari sudut lain, yaitu sudut nilai 

etika bangsa yang santun maka bahasa Jawa memiliki peranan penting, yaitu 

bahasa Jawa mengajarkan dasar-dasar nilai santun dari keramahan bangsa. 

Bahasa Jawa dengan tulisan Jawa yang unik ini masih diajarkan kepada anak-

anak dan sudah mnejadi kurikulum yang penting dalam pendidikan anak 

(Anonim, 2009: 1). 
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Sebagai salah satu keterampilan berbahasa (selain membaca, 

berbicara, dan menyimak), menulis merupakan ranah paling signifikan untuk 

mengukur kemampuan siswa. Bahkan, ada pameo yang mengatakan bahwa 

ketinggian derajat budaya suatu bangsa dapat diukur dari seberapa banyak 

buku yang telah ditulis oleh orang-orang yang hidup di negara tersebut. 

Menulis adalah proses yang melalui beberapa tahap. Tahap paling 

sederhana dalam menulis dapat kita klasifikasi menjadi tiga lingkup. Pertama, 

tahap prapenulisan meliputi penentuan topik tulisan, penentuan tujuan tulisan, 

dan pemilihan bahan tulisan. Kedua, tahap penulisan meliputi pemilihan kata, 

penyusunan kalimat dan paragraf, serta penerapan teknik menulis. Ketiga, 

tahap perbaikan meliputi perbaikan pada tahap buram dan perbaikan pada 

tahap pembacaan ulang (Istikoma, 2009: 3).. Tiga tahap tersebut adalah 

langkah kerja yang pasti dilakukan siswa ketika melaksanakan praktik 

pembelajaran menulis. Baik pembelajaran menulis surat resmi, pembelajaran 

menulis artikel atau karya ilmiah, pembelajaran menulis pengalaman sehari-

hari, pembelajaran menulis cerita pendek, maupun pembelajaran menulis 

puisi, pasti melalui tahap tersebut. 

Karena itu, kriteria penilaian dalam pembelajaran menulis harus 

melibatkan tahap-tahap tersebut. Penilaian bukan semata bertumpu pada hasil 

akhir, ketika sebuah karya lahir dari tangan siswa. Penilaian mesti meliputi 

tahap-tahap pencapaian yang telah dilakukan siswa, yakni prapenulisan, 

penulisan, perbaikan, dan penulisan kembali. Termasuk dalam penulisan Jawa, 

dimana siswa harus diajari karena memang penulisan Jawa jauh berbeda 
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dengan penulisan huruf latin. Tulisan Jawa memiliki keunikan tersendiri bila 

dibandingkan dengan huruf latin. Karena keunikannya tulisan Jawa lebih 

rumit untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. 

Sebelum adanya penulisan dengan aksara latin seperti yang kita 

kenal maka penulisan karya-karya sastra jawa menggunakan aksara jawa. Jadi 

Aksara Jawa tidak pernah terpisahkan dari budaya jawa itu sendiri. Banyak 

bukti-bukti yang mendukung pernyataan ini. Manuskrip kuno, kitab babad 

jawa, kitab tembang-tembang jawa, buku ramuan jamu tradisional jawa dan 

prasasti-prasasti tanda kebesaran suatu jaman kerajaan juga menggunakan 

aksara jawa. Sekarangpun kita masih melihat peninggalan budaya jawa yang 

memanfaatkan penulisan dengan aksara jawa. Nama-nama jalan, Nama Kantor 

dan Instansi Pemerintah beberapa masih terlihat menggunakan aksara jawa 

terutama di kota pusat-pusat kebudayaan jawa seperti Jogjakarta dan 

Surakarta. Pembelajaran baca tulis aksara jawapun masih diajarkan disekolah 

sebagai bagian tak terpisahkan dari pengenalan budaya jawa. Singkatnya 

aksara jawa masih menjadi bagian budaya jawa yang melekat dalam 

kehidupan masyarakat jawa walaupun sudah cukup banyak masyarakat yang 

mulai tidak memahami maksud dari penulisan aksara jawa tersebut (Sayoga, 

2009: 3). 

Seiring dengan waktu maka ketika penulisan karya tulis sastra jawa 

menggunakan aksara latin maka seolah-olah aksara jawa menjadi 

terpinggirkan. Laksana anak yang kehilangan induknya maka aksara jawa 

seperti bingung kemana akan melangkah dan kearah mana akan berjalan. 
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Pembelajara aksara jawa yang terkesan monoton dan menjemukan menambah 

keengganan siswa untuk mempelajari aksara jawa, apalagi bahasa jawa bukan 

mata pelajaran inti yang menentukan lulus tidaknya seorang siswa dalam 

menempuh pendidikan. Anggapan bahwa aksara jawa hanya ada dibangku 

sekolah semakin tertanam tajam dibenak setiap siswa, karena setelah aksara 

jawa dipelajari tidak ada hal menarik kedepan yang bisa untuk diambil 

manfaatnya dari penguasaan penulisan aksara jawa (Sayoga, 2009: 3). 

Pelajaran bahasa jawa merupakan momok bagi siswa yang identik 

dengan klasik, kedaluwarsa, ketinggalan jaman. Apalagi kalu sudah memasuki 

aspek membaca dan menulis yang menggunakan huruf jawa. Hanacaraka 

identik dengan tulisan lampau yang sudah tidak dikuasi orang jaman sekarang. 

Padahal huruf-huruf jawa diburu orang sebagai desain klasik yang sangat 

menonjol dengan identitas jawa dan diwujudkan dalam poster desain kaos, 

atau barang apa saja yang bisa diaplikasikan. 

 Berikut ini kesulitan siswa dalam menulis huruf Jawa. 

1. Pembelajaran bahasa jawa di sekolah dasar tidak seluruhnya memberi 
bekal yang cukup minim terutama dalam hafalan bentuk huruf jawa.  
Banyak diantara siswa tidak bisa membedakan mana ha, ta, la yang 
memang karakter hurufnya hampir sama. Huruf na, ka, da, sa, ca, wa, dha 
merupakan bentuk bentuk kelompok huruf yang juga mirip. 

2. Konsintensi bentuk tulisan dalam huruf jawa yang dilihat siswa pada 
papan tulis tidak konsisten. Guru menulis huruf yang sama dengan 
goresan/ coretan yang berbeda. 

3. Minimnya buku-buku tulisan jawa yang dimiliki siswa sangat terbatas 
sehingga kadang bentuk rujukan yang salah akan terus menjadi sumber 
belajar siswa (Suprapto, 2009: 3). 
 

Selain kesulitan di atas salah satu penyebab sulitnya membaca dan menulis 

huruf Jawa adalah pembelajaran di sekolah yang kurang efektif dari guru, sebab 
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guru dalam memberikan pelajaran jarang menggunakan media sebagai sarana 

untuk memperjelas pelajaran (Ariwibowo, 2005: 5).    Sebagai alasan mereka 

memberikan pelajaran Bahasa Jawa secara cepat dan tidak menggunakan media 

adalah sedikitnya alokasi waktu yang tersedia. Setiap minggu hanya dua jam 

pelajaran, padahal materi yang termuat sangat padat. Apabila dibandingkan 

dengan mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia misalnya, alokasi waktu 

untuk mata pelajaran bahasa Jawa sangat tidak seimbang. Akibatnya guru 

mengajarkan dengan cepat agar target dalam program semester terpenuhi. Kondisi 

ini menyebabkan nilai bahasa Jawa lebih rendah dari pada mata pelajaran lainnya. 

Hal yang sangat memprihatinkan, khususnya masyarakat Jawa Tengah, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur adalah minat mempelajari bahasa 

Jawa sangat rendah. Pada hal, Bahasa Jawa merupakan salah satu khasanah 

budaya bangsa yang menjadi budaya adiluhung. Hal ini sesuai apa yang di tulis di 

harian Kompas 2 April 2009. 

"Kemampuan para pelajar dalam berbahasa Jawa semakin memprihatinkan. 
Selama beberapa tahun terakhir, nilai rata-rata bahasa Inggris di sejumlah 
sekolah justru lebih tinggi dari nilai mereka dalam bahasa Jawa. Hal ini 
menjadi gambaran semakin meredupnya pelestarian budaya Jawa di 
Yogyakarta". 

Gejala pudarnya kemampuan para pelajar dalam berbahasa Jawa ini bisa 

dikatakan terjadi di semua tingkat pendidikan dan sekolah, mulai dari SD, SMP, 

hingga SMA. "Lima tahun terakhir ini, nilai rata- rata untuk bahasa Jawa paling-

paling hanya enam koma, sedangkan bahasa Inggris tujuh, bahkan delapan", kata 

Ponirin (57), guru Bahasa Jawa SD Negeri Jetisharjo, Kota Yogyakarta, (Anonim, 

2009: 2). 
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Selain itu pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa memang masih 

dianggap remeh oleh guru (Supriyono, 2004). Sebagian besar guru hanya 

menganggap penting mata pelajaran tertentu, sedangkan Bahasa Jawa kurang 

diperhatikan. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan dalam membaca dan menulis 

huruf Jawa, yang mempengaruhi pula terhadap rendahnya prestasi belajar siswa. 

Banyak rumor negatif berkenaan dengan pembelajaran bahasa Jawa di 

sekolah. Beberapa pandangan dari sekelompok orang yang mencoba 

“menyudutkan” keberadaan bahasa Jawa berikut ini : 

1. Pertama, menurut mereka, karena hanya pelajaran Muatan Lokal, maka 
pelajaran bahasa Jawa tidak perlu diajarkan di sekolah dengan alasan 
globalisasi. 

2. Kedua, bahasa Jawa tidak dibutuhkan di dunia kerja. Sehingga secara praktis, 
bahasa Jawa tidak diperlukan. Maka pembelajaran bahasa Jawa di sekolah 
menjadi tidak perlu lagi. 

3. Ketiga, dalam suasana kebebasan; kesopanan, tata krama, unggah-ungguh, dan 
budi pekerti yang melekat pada bahasa Jawa tidak diperlukan lagi karena akan 
mengurangi azas persamaan derajat. 

4. Keempat,  pembelajaran bahasa Jawa yang tidak diajar oleh guru fak mata 
pelajaran bahasa Jawa tidak menjadi persoalan karena tidak berpengaruh 
terhadap kelulusan siswa. Sehingga dengan alasan tersebut, banyak sekolah 
merasa tidak perlu mengangkat guru bahasa Jawa walau di sekolah tersebut 
tidak memiliki guru bahasa Jawa. 

5. Kelima, secara yuridis tidak ada kewajiban yang mutlak untuk melaksanakan 
pembelajaran bahasa Jawa di sekolah, karena dari pemerintah daerah 
setempat  belum menerbitkan aturan khusus menyoal bahasa Jawa 
(Nurwahyudi, 2010: 1). 

 
Perlu sikap yang arif untuk menanggapi rumor-rumor negatif tersebut. 

Banyak tinjauan yang harus dikemukakan guna memberi pemahaman kepada 

pihak-pihak yang memberikan penilaian negatif terhadap pembelajaran bahasa 

Jawa. Hal itu perlu dilakukan agar semua pihak dapat mengerti dan memahami 

akan pentingnya pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. Bila secara praktis, banyak 

yang memandang bahwa bahasa Jawa tidak perlu diadakan di sekolah atas alasan 
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globalisasi, maka hal ini perlu diklarifikasi lebih mendalam. Kalau kita lihat 

bagaimana negara-negara maju seperti Jepang, Cina, dan Korea, mampu 

menembus pasar global dengan tanpa meninggalkan karakter budaya sendiri, 

maka aset kultur Jawa (yang sekaligus sebagai aset bangsa Indonesia) ini harus 

terus dibina dan dikembangkan. Globalisasi tidak menjadi hambatan untuk 

menjaga, membina dan mengembangkan kultur adi luhung bahasa Jawa 

(Nurwahyudi, 2010: 1). 

Kemampuan anak-anak SMAN 15 Semarang dalam berbahasa Jawa dan 

minat mereka terhadap budaya Jawa pun terlihat semakin turun. Dalam 

percakapan sehari-hari di sekolah, mereka lebih banyak menggunakan bahasa 

Indonesia. Namun, Guru SMPN 15 Semarang berusaha untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran 

bahasa Jawa. Salah satu cara yang digunakan oleh Guru bahasa Jawa di SMAN 15 

Semarang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan 

menggunakan media pembelajaran. 

Bukan hanya dengan media pembelajaran saja, cara untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran Bahasa Jawa. Banyak cara yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pembelajaran misalnya saja dengan menggunakan metode yang 

efektif, peningkatan profesionalisme guru, bahkan mengikutkan siswa dalam sutu 

perlombaan. Dengan cara tersebut,  diharapkan pembelajaran Bahasa Jawa lebih 

berkualitas, dan masyarakat atau siswa memandang Bahasa Jawa sebuah asset 

yang harus dilestarikan. 
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Berdarsarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang 

pengelolaan pembelajaran Bahasa Jawa di SMA N 5 Semarang. 

 

B. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah penelitian di atas, maka fokus 

penelitian ini adalah, “Bagaimana ciri-ciri pengelolaan pembelajaran Bahasa 

Jawa di SMA N 15 Semarang?”.  Adapun Subfokus penelitian ini terbagi 

menjadi tiga. 

1. Bagaimana ciri-ciri persiapan pembelajaran Bahasa Jawa di SMA N 15 

Semarang? 

2. Bagaimana ciri-ciri proses pembelajaran Bahasa Jawa di SMA N 15 

Semarang? 

3. Bagaimana ciri-ciri evaluasi pembelajaran Bahasa Jawa di SMA N 15 

Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah. 

1. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri persiapan pembelajaran Bahasa Jawa di 

SMA N 15 Semarang. 

2. Untuk mendeskripsikan proses pembelajaran Bahasa Jawa di SMA N 15 

Semarang. 

3. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri evaluasi pembelajaran Bahasa Jawa di 

SMA N 15 Semarang. 



  9

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan 

dalam ilmu manajemen pendidikan, khususnya pengelolaan 

pembelajaran di Sekolah Menengah. 

b. Sebagai bahan kajian dalam manajemen pengelolaan sumber daya 

sekolah. 

c. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian sejenis.  

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan masukan kepada kepala sekolah mengenai pengelolaan 

pembelajaran menulis huruf Jawa dalam meningkatkan rasa 

nasionalisme siswa. 

b. Memberikan masukan kepada guru agar lebih meningkatkan 

kinerjanya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran demi 

tercapainya hasil pendidikan yang bermutu. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Pengelolaan pembelajaran 

Pengelolaan Pembelajaran dalam penelitian ini adalah 

penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dalam 

pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.  
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2. Huruf Jawa 

Huruf Jawa adalah tanda aksara dalam tata tulis jawa yang 

merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa jawa. 

3. Persiapan Pembelajaran 

Suatu cara yang memuasakan untuk membuat utuk membuat 

kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah 

yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga 

kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

4. Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran adalah sebuah upaya bersama antara guru dan 

siswa untuk berbagi dan mengolah informasi dengan tujuan agar 

pengetahuan yang terbentuk ter-internalisasi dalam diri peserta 

pembelajaran dan menjadi landasan belajar secara mandiri dan 

berkelanjutan. 

5. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk 

menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan 

dapat tercapai 

 

 

 

 

 




