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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar dapat didefinisikan sebagai setiap perubahan tingkah laku yang 

relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latian atau pengalaman. Dalam definisi 

tersebut menampakkan tiga aspek penting dalam sebuah proses pengajaran, 

yaitu pertama: belajar adalah suatu aktivitas latian dan kegiatan anak untuk 

mendapatkan pengalaman. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai individu 

yang dinamis dan bukan individu yang pasip. Kedua: Guru memposisikan diri 

sebagai dinamisator yang harus memfasilitasi peserta didik untuk dapat 

beraktivitas guna mendapatkan pengalaman tertentu. Ketiga:  hasil dari 

kegiatan belajar harus kelihatan secara nyata, yaitu adanya perubahan tingkah 

laku yang bersifat permanen (Surtikanti, 2008: 12) 

Sistem pendidikan di negara Indonesia yang disusun sudah sangat baik, 

namun masih belum dapat dilaksanakan secara merata. Banyak sekolah yang 

tidak mampu menerapkan kurikulum yang bermutu hanya karena tidak 

tersedianya fasilitas sekolah. Faktor biayalah yang menghambat tercapainya 

pendidikan yang berkualitas dan kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya 

pendidikan di masa mendatang.  

 Kita tentunya akan merasa kecewa karena ternyata pendidikan yang 

kita laksanakan selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan akan ilmu 

yang bermanfaat bagi kehidupan. Ilmu pengetahuan pada dasarnya berguna 

bagi kehidupan, ilmu bahasa juga memiliki peran  yang penting dalam 
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kehidupan. Dengan menguasai ilmu bahasa, seorang pembicara dapat 

mempengaruhi masyarakat luas dan mengajak mereka mengikuti apa yang 

diinginkan oleh pembicara tersebut. Ilmu bahasa juga memiliki peran krusial 

dalam menjaga kelestarian budaya. Manusia dapat mengembangkan dan 

melestarikan budaya dengan mengajarkan kepada orang lain melalui bahasa. 

Mempelajari bahasa Jawa mempunyai tingkat kesulitan yang lumayan tinggi, 

apalagi mempelajari huruf Jawa atau yang lebih dikenal dengan aksara Jawa. 

Menurut Gani (2002) dalam http//:www.infoedukasi.blogspot.com   

yang dihadapi dalam mempelajari dan memahami materi huruf Jawa adalah 

susahnya dalam menghafal bentuk hurufnya, banyaknya sandangan yang 

digunakan sehingga kadang membuat salah dalam menulis artinya dan media 

yang digunakan dalam mengajar tidak kreatif sehingga peserta didik malas 

dalam belajar huruf Jawa. Media yang digunakan untuk mempermudah dalam 

belajar huruf Jawa adalah salah satunya dengan menggunakan media audio 

visual. Media ini dapat digunakan sebagai alat multimedia yang berfungsi 

dapat menampilkan materi dalam bentuk visual, audio dan Audio Visual secara 

bersamaan pada pembelajaran. 

Media Audio Visual adalah penyampai informasi yang memiliki 

karakteristik audio (suara) dan visual (gambar). Media ini mempunyai 

kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua karakteristik tersebut. 

Media Audio Visual telah banyak dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan 

karena sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran bahasa 
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Jawa dengan menggunakan media Audio Visual pada pendidikan dasar adalah 

memberikan bantuan kepada peserta didik.  

Peran media Audio Visual adalah mengkonkretkan materi pelajaran, 

karena peserta didik lebih mudah mengingat untuk jangka waktu yang lama. 

Menurut Levie dan Lentz (dalam Azhar Arsyad 2007) Audio Visual 

mempunyai manfaat 3 ranah pemikiran yaitu dari aspek kognitif (menambah 

rasa ingin tahu), efektif (akan membentuk sikap anak didik) dan psikomotor 

(memberikan berbagai melatihan). 

Rendahnya ketrampilan membaca Huruf Jawa di SD Muhammadiyah 2 

Kauman Surakarta mencapai 30 % 

Melihat penjelasan di atas, maka penulis ingin meningkatkan minat 

Huruf Jawa. Hal ini yang menjadi bimbingan untuk meneliti judul skripsi 

“Peningkatan Keterampilan Membaca Huruf Jawa dengan Media Audio Visual 

Siswa Kelas 4 SD Muhammadiyah 2 Surakarta”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Rendahnya keterampilan membaca huruf Jawa dan hasil belajar siswa.  

2. Timbulnya kebosanan siswa terhadap hasil belajar pada materi membaca 

huruf Jawa. 

3. Perlunya media pembelajaran Audio Visual untuk meningkatkan hasil 

belajar bahasa Jawa materi huruf Jawa. 
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C. Pembatasan Masalah 

Guna menghilangkan kerancuan dan agar lebih fokus dalam 

pembahasan, maka Penelitian Tindakan Kelas ini perlu diberikan pembahasan 

dari substansi materi dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini masalah 

yang dibahas terbatas pada: 

1.  Keterampilan membaca huruf Jawa.  

2. Media Audio Visual untuk meningkatkan keterampilan membaca huruf 

Jawa. 

3. Penelitian ini dilakukan pada kelas IV SD Muhammadiyah 2 Kauman 

Surakarta. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: “Apakah dengan menggunakan media Audio 

Visual dapat meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa pada siswa 

kelas IV SD  Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 

  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat ditetapkan tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa 

menggunakan media Audio Visual pada siswa kelas 4 SD Muhammadiyah 2 

Kauman Surakarta. 
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F. Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian tindakan kelas, penelitian ini memberikan manfaat 

konseptual utamanya terhadap pembelajaran Bahasa Jawa, disamping itu juga 

terdapat peningkatan mutu, proses, dan hasil pembelajaran. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran Bahasa Jawa, terutama pada peningkatan 

keterampilan dan hasil belajar siswa menggunakan media audio visual. 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap media pembelajaran di sekolah serta mampu 

mengoptimalkan keterampilan dan hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru Bahasa Jawa, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan 

untuk menggunakan media Audio Visual agar pembelajaran efektif. 

b. Bagi siswa, hasil penelitian ini memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan keterampilan dan hasil belajarnya melalui penggunaan 

media audio visual. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi  positif 

pada sekolah dalam rangka perbaikan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran. 

d. Bagi peneliti, merupakan uji kemampuan terhadap bekal teori yang 

diperoleh di bangku kuliah sebagai upaya mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan atau refaderensi terhadap 

penelitian yang relevan. 

 


