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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 / 2003 Bab II Pasal 3 

mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik. 

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional di 

perlukan adanya pengembangan manusia seutuhnya yang meliputi tiga 

ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik (Hamalik, 2009:116). 

Ranah kognitif berkaitan dengan pikir atau intelektual, afektif 

berhubungan dengan sikap, moral, dan perilaku, sedangkan psikomotorik 

berkaitan dengan ketrampilan atau skiil. Ketiga ranah tersebut harus 

dilaksanakan secara bersinergi dan seimbang. Rianto (2004:8) 

menyatakan bahwa pendidikan yang menekankan aspek intelektual 

belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. 

Kenyataan pendidikan sekarang ini hanya menekankan pada 

penyeimbang daya cipta dan kurang memperhatikan perkembangan olah 

rasa dan karsa. 
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Berdasarkan dari kenyataan di atas, maka dalam rangka 

menghadapai tantangan, tuntutan, dan persaingan yang semakin komplek 

diperlukan upaya pengembangan sumber daya manusia secara terus 

menerus dan komprehensif. Secara nasional kualitas pendidikan di 

Indonesia sangat memprihatinkan. UNESCO dalam Subadi (2010:153) 

tentang peringkat index pengembangan manusia (human development 

index) yaitu diantara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan 

120 (1996), ke 106 (1998), dan 109 (1999). Menurut Survey Political and 

Economic Risk the Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada 

pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di 

bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The word Economic Forum 

Swedia (2002), Indonesia memiliki daya sosial yang rendah yaitu hanya 

menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvey di dunia. Data 

Balitbang (2003) mencatat bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata 

hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori 

Primary Year Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata 

hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori 

middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya 7 

sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The 

Diploma Program (DP). 

Secara khusus kualitas guru (2002-2003), data guru yang layak 

mengajar, untuk SD hanya 21,07 % (negeri), dan 28,94 % (swasta), untuk 

SMP 54,12 % (negeri), dan 60,09 % (swasta), untuk SMA 65,29 % 
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(negeri) dan 64,73 % (swasta) serta untuk SMK 55,49 % (negeri) dan 

58,26 % (swasta). Data Trends in Mathematic and Science Study 

2003/2004 mencatat bahwa siswa Indonesia SD hanya berada di rangking 

35 dari 34 negara dalam hal prestasi matematika dan di rangking 37 dari 

44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam skala Internasional menurut 

bank dunia, study IFA di Asia timur menunjukkan ketrampilan membaca 

siswa kelas 4 SD di Indonesia berada pada tingkat rendah apabila 

dibandingkan dengan negara lain yaitu Hongkong 75,5%, Singapura 74%, 

Thailand 65,1%, sedangkan Indonesia berada pada posisi 54,7%. 

Lembaga pendidikan saat ini harus dikembalikan sebagai lembaga 

untuk memanusiakan manusia. Selama bertahun-tahun perjalanan bangsa 

ini, hakikat kemanusiaan itu telah dirampas dari manusia Indonesia. 

Hakikat pendidikan dalam konteks Indonesia adalah bahwa pendidikan 

itu harus merupakan salah satu bagian dari modal atau kekuatan yang bisa 

menumbuhkan peradaban bangsa (Harsono, 2010:2). 

Pendidikan bermutu ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan 

seluruh komponen pendidikan untuk dapat menyaingi atau mengimbangi 

kemajuan teknologi yang pesat. Penguasaan teknologi dapat 

meningkatkan nilai tambah, memperluas keragaman produk barang dan 

jasa serta mutu dari produk itu sendiri. Keunggulan dalam manajemen 

akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses peningkatan 

mutu. Keunggulan sumberdaya manusia akan menentukan kelangsungan 

hidup, perkembangan dan pemenangan persaingan secara berkelanjutan. 
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Komitmen untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia itu bukan 

sekedar untuk mengatasi dampak globalisasi, tetapi dapat digunakan 

untuk membuka harapan baru agar masa depan Bangsa Indonesia lebih 

unggul dan bermartabat (Sumardjoko, 2010:12). 

Peningkatan martabat dan kualitas manusia sangat utama. 

Martabat manusia dapat diartikan sebagai manusia yang bebas dan 

mempunyai serangkaian pilihan. Sedangkan peningkatan kualitas 

manusia adalah peningkatan atas rangkaian pilihannya seperti terhadap 

kesehatan serta umur yang panjang memeperoleh pendidikan yang cukup, 

serta standar hidup yang memadai serta kemerdekaan yang bertanggung 

jawab (Tilaar, 2001:106). 

Peran dunia pendidikan senantiasa harus dinamis dan tanggap 

dalam menghadapi dan mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi pada 

bangsa dan masyarakat Indonesia. Perkembangan yang pesat dalam dunia 

tekhnologi informasi dan komunikasi, juga harus tetap dibarengi dengan 

tetap mempertimbangkan kebudayaan timur yang kuat sehingga dapat 

memilih dan memilah. Kita merasa prihatin jika melihat kenyataan bahwa 

orang jawa sudah tidak njawani, tidak bisa bertutur bahasa dengan bahasa 

yang santun, banyak terjadi perkelahian antar pelajar, merosotnya moral, 

tidak bisa saling menghormati antara yang muda dengan yang tua, murid 

dengan guru, anak dengan orang tua. 
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Mengapa kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa menjadi 

kurikulum muatan lokal pilihan Jawa Tengah? Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut, berpijak pada dua alasan penting yaitu: 

1. Budaya Jawa Tengah didalamnya ada unsur Bahasa Jawa memiliki 

nilai budaya yang tinggi (adi luhung). Maka sudah semestinya kita 

harus melestarikan nilai-nilai yang luhur tersebut melalui 

pembelajaran mulok Bahasa Jawa. 

2. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perilaku peserta didik 

kita sekarang benar-benar sangat memprihatinkan hal ini dapat 

dicontohkan banyaknya kejadian yang menimpa peserta didik kita 

yaitu : adanya perkelahian antar pelajar, pesta miras, penganiayaan 

terhadap orang tua, dan merosotnya nilai etika, sopan santun, serta 

budi pekerti mereka terhadap orang lain terutama guru dan orang tua. 

Apabila hal ini dibiarkan maka akan menjurus terjadinya dekadensi 

moral yang akan berdampak pada kehancuran peradaban bangsa. 

Didalam pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa terkandung 

nilai-nilai budaya yang tinggi karena di dalam pembelajaran muatan lokal 

Bahasa Jawa diajarkan unggah-ungguhing basa, etika, nilai, filosofi jawa, 

tembang jawa, wayang. Yang kesemuanya itu merupakan tuntunan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Unggah-ungguhing basa merupakan alat untuk menciptakan jarak 

sosial, namun di sisi lain unggah-ungguhing basa juga merupakan produk 

dari kehidupan sosial. Hal ini dapat dijelaskan bahwa struktur masyarakat 
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merupakan faktor pembentuk dari struktur bahasa atau dapat juga 

dikatakan struktur bahasa merupakan pantulan dari struktur masyarakat. 

Struktur bahasa yang mengenal unggah-ungguhing tingkatan-tingkatan 

sosial atau stratifikasi sosial. Dengan ini maka Bahasa Jawa bukan lagi 

hanya mengenai kata-kata hormat yang ada dalam setiap bahasa akan 

tetapi telah menjadi bahasa tersendiri yaitu bahasa halus, bahasa 

penghormatan, bahasa krama (Purwadi, 2004:11). 

Orang Jawa telah lama hidup dengan tradisi unggah-ungguh. 

Tradisi ini sesungguhnya menunjukkan adanya kebudayaan adiluhung 

yang melekat dalam masyarakat Jawa. Ekspresi unggah-ungguh itu dapat 

berupa penggunaan bahasa dan cara berperilaku terhadap orang lain. 

Orang yang memiliki unggah-ungguh baik dikatakan bahwa orang 

tersebut sopan. Istilah yang sangat terhormat bagi insan yang memiliki 

unggah-ungguh baik adalah trapsila (Partini B, 2010:67). 

Pembelajaran Bahasa Jawa juga mengajarkan etika karena di 

dalam penyampaian pembelajaran siswa juga harus mempraktekan tidak 

sekedar teoritis. Etika berkaitan pula dengan daya pikir dan olah rasa 

orang Jawa. Dunia batin banyak mewarnai bagaimana suatu etika harus 

dibawakan dalam pentas kehidupan pemikiran dan olah rasa jawa 

(Wasino, 2010:1). 

Etika itu yang mengikat hidup manusia agar tidak liar. Etika 

memuat norma yang semestinya ditaati oleh komunitasnya. Orang Jawa 

juga memiliki etika yang khas dibanding orang luar Jawa atau 
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mancanegara. Etika kejawen tidak akan lepas dari pandangan hidupnya. 

Pandangan hidup termaksud yang akan memoles seseorang membangun 

etika. Pandangan-pandangan orang Jawa tentang hidup menjadi pijakan 

bangunan etika hidup pula. Etika Jawa telah banyak diajarkan oleh para 

orang tua kita. Para orang tua kita seakan-akan memberi wasiat agar anak 

cucu menjadi lebih etis menyikapi hidup masa kini dan masa yang akan 

datang (Endraswara, 2010:247-248). 

Dalam pembelajaran Bahasa Jawa juga berkaitan dengan filosofi 

Jawa. Dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah, Ki Hajar 

Dewantara memiliki cara tersendiri untuk melawan yaitu dengan 

menggunakan pendidikan sebagai bentuk perlawanannya. Karena beliau 

sangat anti kekerasan dan beliau beranggapan bahwa kemerdekaan dapat 

diraih jika Bangsa Indonesia berusaha untuk menjadi pandai, maka Ki 

Hajar Dewantara memiliki semboyan Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing 

Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tuladha 

artinya setiap pemimpin wajib member suri tauladan bagi anak buahnya. 

Ia harus menjadi panutan atau contoh yang baik. Ing madya mangun 

karsa artinya ikut bergiat menggugah semangat di tengah-tengah anak 

buah. Tut Wuri Handayani artinya mempengaruhi dan memberi dorongan 

kepada anak buah. 

Filosofi di atas sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam sistem 

pendidikan. Guru sebagai pemimpin serta pamomong wajib memberi suri 

tauladan yang baik, menggugah semangat di tengah-tengah siswa didik 
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serta memberi dorongan bagi siswa didik. Begitu juga kepala sekolah 

diharapkan juga mampu mengimplementasikan hal tersebut dengan baik 

kepada guru-guru, serta tenaga kependidikan yang dibawahinya. 

Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia memiliki daya jiwa yaitu 

cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menutut 

pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu 

menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilakan ketidak utuhan 

perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan 

yang menekankan aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan 

peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai 

sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta dan 

kurang memperhatikan perkembangan olahrasa dan karsa (Riyanto dkk, 

2004:8). 

Pembelajaran Bahasa Jawa juga mengajarkan tentang tembang 

macapat yang didalamnya mengandung petuah atau pitutur, contoh : 

tembang pucung yang digubah oleh KGPAA Mangkunegara IV yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Syairnya adalah sebagai berikut : 

Ngelmu iku kalakone kanthi laku. 
Lekase lawan kas 
Tegese kas nyantosani 
Setya budya pangekese dur angkara 
Basa ngilmu mupakate lan panemu 
Pasaa lan tapa 
Yen satria tanah jawi 
Kuna-kuna kang ginulut tri  prakara 
Lila lamun kelangan nora gegetun 
Trima yen ketaman 
Sak serik sameng dumadi 
Tri legawa srah ing batara 
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Yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai 

berikut Ilmu itu terwujud dengan lakdimulai dengan kemauan,kemauan 

membuat sentosa, budi setya penghancur nafsu angkara, namanya ilmu 

cocoknya dengan pendapat, berhasil dengan bertapa bagi satria Jawa 

dahulu yang menjadi pegangan tiga hal rela apabila kehilangan tidak 

kecewa, menerima bila mendapat cobaaanyang menyakitkan hati, ikhlas 

menyerahkan diri pada Tuhan. 

Wayang juga diajarkan dalam pembelajaran muatan lokal Bahasa 

Jawa karena jika wayang dianggap berfungsi sebagai tuntunan atau etika 

dan tontonan atau estetika maka konsep etika dan estetika filsafat jawa 

akan mewarnai di dalamnya. Etika menjawab persoalan apa yang baik 

dan apa yang buruk. Pertentangan antara yang baik dan yang buruk justru 

harus diatasi dengan peningkatan kesadaran yang akan membawa 

manusia kepada kesempurnaan. Maka di sini memperhatikan adanya 

proses pendewasaan jiwa. Pertentangan dan konflik yang di bangun 

dalam pagelaran harus menunjukkan hal ini. Nilai estetika 

mempertanyakan tentang apa yang indah dan apa yang tidak indah. 

karena secara filosofi estetika dapat diukur dengan realita tertinggi 

(Suratno, 2009:179). 

Pembelajaran Bahasa Jawa saat ini kurang begitu diminati oleh 

murid-murid Bahasa Jawa menjadi Bahasa Asing di daerahnya sendiri  



10 

 

(Mulyana, 2008:225), untuk itu dalam menyampaikan pembelajaran 

Bahasa Jawa guru harus pandai-pandai memilih strategi pembelajaran. 

Dalam interaksi kegiatan pembelajaran di kelas baik pengajar maupun 

peserta didik mempunyai peranan penting. Perbedaanya terletak pada 

fungsi dan peranannya masing-masing. Pengajar tentu saja harus 

mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan peserta didiknya 

yang akan digunakan untuk membelajarkan peserta didik. Untuk itu 

peranan pengajar dalam kegiatan pembelajaran ialah berusaha secara 

terus menerus untuk membantu peserta didik membangun potensi-potensi 

yang dimilikinya. Pengajar harus memilih dan menentukan strategi 

pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Pengertian strategi pembelajaran bahasa merujuk pada 

serangkaian langkah strategis dan sistematis sebagai upaya mencapai 

tujuan pengajaran bahasa. Setiap langkah memerlukan pertimbangan dan 

penilaian tersendiri. Strategi pembelajaran bahasa memusatkan perhatian 

pada bagaimana langkah-langkah tertentu mampu membuat peserta didik 

faham tentang materi bahasa yang disampaikan (Wassid, 2009:37). 

Pembelajaran mulok Bahasa Jawa memang sangat-sangat perlu 

diajarkan untuk peserta didik karena dalam pembelajaran Bahasa Jawa 

juga diajarkan tentang pendidikan nilai. Istilah pendidikan nilai termasuk 

barang asing di telinga masyarakat bahkan di dunia pendidikan sekalipun. 

Pendidikan nilai adalah suatu proses dimana seseorang menemukan 

maknanya sebagai pribadi pada saat dimana nilai-nilai tertentu 
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memberikan arti pada jalan hidupnya. Proses ini menyangkut perjalanan 

menuju ke kedalaman diri sendiri ; menyentuh bagian-bagian terdalam 

diri manusia seperti daya refleksi, instropeksi analisa dan kemampuan 

menemukan diri sendiri dan berapa besar harga dirinya. Pendidikan nilai 

menyangkut ranah daya cipta, rasa, dan karsa menyentuh seluruh 

pengalaman seseorang (Al Mubarok, 2009:11). 

Beberapa keluhan yang sering dialami guru Bahasa Jawa pertama, 

pembelajaran Bahasa Jawa kurang diminati siswa, kedua : kompetensi 

yang dimiliki siswa tidak bisa dimaksimalkan pencapaiannya. 

Permasalahan pertama disebabkan masih seringnya terjadi pembelajaran 

yang kurang variatif. Hal ini tentu saja disebabkan kurangnya 

kemampuan guru dalam membuat variasi pengelolaan pembelajaran 

mulok Bahasa Jawa. Sedangkan permasalahan yang kedua disebabkan 

oleh kondisi sistem pembelajaran klasikal dimana perbedaan kompetensi 

individual kurang bisa dihargai secara maksimal (Harianto, 2007:2). 

Pelaksanaan konggres Bahasa Jawa III di Yogja menelurkan 

gagasan arti pentingnya pembelajaran Bahasa Jawa ditingkat SD/MI/ 

SDLB, SMP/MTSN/SMPLB, dan SMA/SMK/MA serta mengamanatkan 

agar pelajaran Bahasa Jawa dimasukkan sebagai kurikulum muatan lokal 

di tingkat SD/MI/SDLB, SMP/SMPLB/MTS, SMA/SMK/MA melalui 

rekomendasi dari hasil keputusan konggres Bahasa Jawa III inilah maka 

gubernur Jawa Tengah mengeluarkan SK gubernur No. 895.5/01/2005 

tertanggal 23 Februari 2005 surat keputusan tersebut mengatur tentang 
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penetapan kurikulum mata pelajaran Bahasa Jawa pada jenjang 

pendidikan SMA/SMALB/SMK/MA (Prasojo,2009:1-2). 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.423.5/5/2010 

tentang pemberlakuan kurikulum mata pelajaran muatan lokal Bahasa 

Jawa untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/MI dan 

SMP/SMPLB/MTSNegeri dan Swasta provinsi Jawa Tengah. Dengan 

diterbitkannya keputusan gubernur ini maka keberadaan SK gubernur 

Jawa Tengah No.895.5/01/2005 dinyatakan tidak belaku. Melalui 

pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa diharapkan mampu membentuk 

dan mengembangkan karakter bangsa untuk menghadapi era globalisasi, 

perkembangan IPTEK yang diiringi modernisasi dengan segala eksesnya. 

Karena pendidikan karakter yang hakekatnya ingin membentuk individu 

menjadi seorang pribadi yang bermoral yang dapat menghayati kebebasan 

dan tanggung jawabnya dalam relasinya dengan orang lain dan dirinya 

dalam komunitas pendidikan. Komunitas pendidikan ini bisa memiliki 

cakupan lokal, nasional maupun internasional (Koesoema, 2010:10). 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana karakteristik pengelolaan 

pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa di kelas VI  SD Guworejo ? 

Sub fokus penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah karakteristik interaksi pembelajaran muatan lokal 

Bahasa Jawa di kelas VI  SD Guworejo ? 
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2. Bagaimanakah karakteristik media pembelajaran muatan lokal Bahasa 

Jawa di kelas  VI SD Guworejo ? 

3. Bagaimanakah karakteristik aktivitas pembelajaran  muatan lokal 

Bahasa Jawa di kelas VI  SD Guworejo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

secara mendalam tentang pengelolaan pembelajaran muatan lokal Bahasa 

Jawa di SD Guworejo. 

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui karakteristik interaksi pembelajaran muatan lokal Bahasa 

Jawa di kelas VI  SD Guworejo. 

2. Mengetahui karakteristik media pembelajaran muatan lokal Bahasa 

Jawa di kelas VI  SD Guworejo. 

3. Mengetahui karakteristik aktivitas pembelajaran muatan lokal Bahasa 

Jawa di kelas VI  SD Guworejo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

yang bersifat teoritis maupun praktis. 
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1. Manfaat teoritis 

Memperkaya kajian tentang pengelolaan pembelajaran muatan lokal 

Bahasa Jawa 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi dinas pendidikan 

Sebagai bahan masukan untuk merumuskan kosep manajemen 

dalam pembelajaran Bahasa Jawa. 

b. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan input dalam pengembangan mutu pembelajaan. 

c. Bagi peneliti 

Dapat memperdalam pengetahuan dan sebagai bekal untuk dapat 

memecahkan setiap permasalahan yang ada. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Pengelolaan merupakan proses yang dilaksanakan oleh seseorang 

atau beberapa orang untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan 

dari orang lain untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai 

seandainya dilakukan orang lain. 

2. Pembelajaran merupakan proses yang sitematis yang terdiri atas 

banyak komponen. Masing-masing komponen pembelajar tidak 

bersifat parsial (terpisah) atau berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus 

berjalan secara teratur, saling bergantung, komplementer dan 
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berkesinambungan, untuk itu diperlukan pengelolaan pembelajaran 

yang baik. 

3. Perencanaan pembelajaran adalah suatu program bagaimana 

mengerjakan apa-apa yang sudah dirumuskan dalam kurikulum 

yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

4. Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu sistem yang memilih 

beberapa komponen utama yang berkaitan dengan pengelolaan 

pembelajaran yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, 

dan tindak lanjut. 

5. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikulum untuk 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan 

potensi daerah termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak 

dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada 

substansinya yang dibentuk oleh satuan pendidikan. 

6. Muatan lokal Bahasa Jawa adalah mulok pilihan provinsi Jawa 

Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah no. 

423.5/5/2010. 

 

 

 

 


