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ABSTRAK 
 

 

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA JAWA MELALUI LAGU 

DOLANAN PADA ANAK TK B DI B.A AISYIYAH 

JATI, MULUR, SUKOHARJO TAHUN 2011/2012 

 

Diah Wahyu Hartanti. A 520 080 038, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 181 halaman. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa melalui 

Lagu Dolanan pada kelompok B di B.A Aisyiyah Jati Tahun Ajaran 2011/2012. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelompok B B.A Aisyiyah Jati Tahun Ajaran 2011/2012 

sejumlah 36 anak. Data variabel meliputi data kemampuan berbahasa Jawa dan data 

pelaksanaan melalui Lagu Dolanan. Data kemampuan berbahasa dikumpulkan melalui 

observasi, wawancara dan catatan lapangan sedangkan data pelaksanaan Lagu Dolanan bisa 

dikumpulkan melalui observasi yang berupa checklist. Data kemampuan dianalisis 

menggunakan analisis komparatif dan data pelaksanaan Lagu Dolanan dianalisis 

menggunakan analisis interaktif. Hasil analisis data menunjukkan peningkatan yang 

signifikan. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase kemampuan berbahasa 

Jawa dari prasiklus sampai dengan siklus III, yakni rata-rata kemampuan berbahasa Jawa 

anak pada prasiklus 52,08%, pada siklus I mencapai 69,53%, pada siklus II mencapai 

80,72%, dan pada siklus III mencapai 88,28%. Dengan demikian upaya meningkatkan 

kemampuan berbahasa Jawa melalui Lagu Dolanan pada anak TK B di BA Aisyiyah Jati, 

Mulur, Bendosari, Sukoharjo Tahun 2011/2012. 

 

Kata kunci : Berbahasa Jawa, Lagu Dolanan 

 

Pendahuluan 

Budaya suatu bangsa mencerminkan peradapan kehidupan masyarakatnya. Budaya Jawa 

sebagai salah satu kekayaan budaya daerah di Indonesia mencerminkan peradapan kehidupan 

masyarakat jawa. Budaya Jawa memiliki berbagai karya yang mencerminkan pemikiran, 

perilaku, aturan dan tuntunan dalam menjalani kehidupan baik secara individu maupun sosial. 

Tatanan kehidupan dalam Budaya Jawa tersebut mengandung nilai-nilai luhur sehingga 

Budaya Jawa merupakan budaya yang adiluhung. Salah satu kebudayaan tersebut adalah 

Bahasa Jawa. Bahasa merupakan alat pengatar dalam berkomunikasi, bahasa untuk setiap 

walayah, bagian dan Negara memiliki perbedaan yang sangat komplek. Dalam ilmu 

komunikasi bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa memiliki 

sifat unik dan komplek, yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. Jadi 

keunikan dan kekomplekan bahasa ini harus dipelajari dan dipahami agar komunikasi lebih 

baik dan efektif dengan memperoleh nilai empati dan simpati dari orang lain. Peranan bahasa 

dalam manusia besar sekali. Hampir dalam semua kegiatan, manusia memerlukan bantuan 

bahasa. Baik dalam kehidupan sehari – hari maupun dalam kehidupan khusus seperti 

kesenian dan ilmu pasti, bahasa merupakan sarana yang tidak bisa ditinggalkan. Fenomena 
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lain di kehidupan pendidikan dewasa ini adalah adanya sekolah yang menekankan anak usia 

play-group, TK, dan SD bisa berbahasa Inggris daripada berbahasa daerah. Padahal, bahasa 

daerah, selain mengajarkan bahasa, juga terselip pendidikan budi pekerti, sikap santun dan 

unggah-ungguh pada orang yang lebih tua. Akibatnya, lambat laun ciri khas daerah dari sisi 

bahasa dan seni budaya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan lenyap. 

Banyak generasi muda tak paham bahasa daerahnya sendiri apalagi kultur budayanya. Ini 

salah satu kondisi memprihatinkan menyangkut pendidikan pelestarian seni budaya nusantara 

yang konon bhinneka tunggal ika. Pada TK yang peneliti amati, banyak anak-anak usia dini 

yang kurang bisa berkomunikasi dengan mengunakan bahasa Jawa, misalkan, setiap pagi ada 

anak yang selalu menceritakan kepada guru tentang kejadian atau aktivitas dirumahnya, anak 

tersebut menggunakan bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa Jawa, sedangkan guru 

yang menanggapinya sering kali menggunakan bahasa Jawa, terkadang ada anak yang kurang 

paham. Hal ini disebabkan kurangnya pembelajaran berbahasa Jawa yang diterapkan kepada 

siswa. Tujuan Penelitian secara umum yaitu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 

Jawa pada anak TK B di B.A Aisyiyah Jati, Mulur, Sukoharjo melalui Lagu Dolanan. 

Sedangkan Tujuan Khususnya untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa Jawa 

pada anak TK B di B.A Aisyiyah Jati, Mulur, Sukoharjo melalui Lagu Dolanan. Manfaat 

Penelitian ini adalah (1) secara teoristis penelitian ini dapat memberikan masukan yang 

positif bagi perkembangan sosiolinguistik, yaitu penguasaan kosakata yang digunakan oleh 

anak-anak yang bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK). (2) Secara praktis dapat 

memberikan manfaat (a) bagi pengajar, khususnya guru TK diharapkan akan memberikan 

pengertian dan pemahaman dengan tepat mengenai tuturan dalam linguistic. (b) bagi peneliti 

lain dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam memberiksn gambaran nasional makna 

verbal tuturan pada anak. 

Landasan Teori 

Di Dalam memperkenalkan bahasa Jawa inilah sarana pendidikan sopan santun anak usia dini 

dapat dikembangkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sabdawara bahwa  bahasa Jawa 

dapat digunakan sebagai wahana pembentukan budi pekerti dan sopan santun karena kaya 

dan lengkap dengan perbendaharaan kata sebagai bahasa yang meliputi: fungsi, aturan atau 

norma kebahasaan, variasi atau tingkatan bahasa, etika dan nilai-nilai budaya yang tinggi 

dengan segala peran fungsinya. Adapun fungsi bahasa Jawa menurut Sabdawara (2001: 127-

128) antara lain sebagai berikut: (1) Bahasa Jawa adalah bahasa budaya di samping berfungsi 

komunikatif juga berperan sebagai sarana perwujudan sikap budaya yang sarat dengan nilai-

nilai luhur, (2). Sopan santun berbahasa 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, maka syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: (a). Pandai 

menenangkan perasaan orang lain di dalam pergaulan,(b). Pandai menghormati kawan 

maupun lawan, (c).Pandai menjaga tutur kata, tidak kasar, dan tidak menyakiti hati orang 

lain. 

Dalam “Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa” (1991), unggah-ungguh bahasa Jawa sudah 

dibakukan, yaitu dibedakan atas dipakai tidaknya kosakata yang berkadar halus. Kosakata 

berkadar halus adalah kata yang secara tradsional diidentifikasi sebagai krama inggil. Atas 

dasar itu, unggah-ungguh bahasa Jawa dibedakan atas :a)Ngoko, b)Ngoko alus, c)Krama, dan 

d)Krama alus. 

Dalam rangka pembinaan keterampilan berbahasa dan berbicara tersebut, hal yang perlu 

mendapat perhatian guru dalam membina keefektifan berbicara menurut Arsyad 

(http://file.upi.edu/Direktori)  ada dua aspek, yakni: 

http://file.upi.edu/Direktori
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 aspek kebahasaan mencakup: 1) Lafal, 2) Intonasi, tekanan, dan ritme, dan 3) Penggunaan 

kata dan kalimat,Sedangkan aspek berbicara mencakup :1) kenyaringan suara, 2)kelancaran, 

3)sikap berbicara, 4)gerak dan mimik, 5) penalaran,6) santun berbicara 

.  

Menurut Hurlock (http://teguhsubianto.blogspot.com/2012/01/faktor-yang-mempengaruhi-

perkembangan.html)lingkungan yang pertama dan utama masa anak adalah lingkungan 

keluarga, utamanya ibu. Hubungan antar keluarga mempunyai peran yang penting dalam 

menentukan pola, sikap, dan perilakunya kelak dalam hubungan dengan ibu. Meskipun pola 

ini akan berubah dengan semakin besarnya anak dan meluasnya lingkungan, tetapi pola 

intinya cenderung tetap. Inilah sebabnya mengapa hubungan keluarga yang dini merupakan 

unsur penting bagi perkembangan anak. Hubungan keluarga merupakan faktor penting dalam 

perkembangan individu. Ada tiga bukti yang menunjukkan hal tersebut:1) Kurang kasih 

sayang 2) Perilaku akrab  3) Besarnya keluarga. 

Pawarti, (2004:119) membagi permainan anak-anak Jawa berdasarkan bentuk dan sifatnya 

menjadi empat golongan yaitu :1) Gewone Spelen (Permainan biasa), 2)Uederen 

(Nyanyian)Ni Thowok en Verwante Spelen (Ni Thowok dan permainan sejenisnya), 

3)Biologeerspelen (Permainan sihir) 

Menurut Riyadi (dalam Djaka Lodang, 5 Agustus 1989) merinci sifat lagu dolanan anak-anak 

yaitu bersifat didaktis dan sosial. Didaktis artinya lagu dolanan itu mengandung unsur 

pendidikan, baik yang disampaikan secara langsung dalam lirik lagu atau disampaikan secara 

tersirat, dengan berbagai perumpamaan atau analogi. Salah satu keahlian orang Jawa adalah 

membuat berbagai ajaran dengan berbagai perumpamaan. Sosial artinya bahwa lagu dolanan 

memiliki potensi untuk menjalin hubungan sosial anak dan menumbuhkan sifat-sifat social. 

 

Kerangka Pemikiran 

Berbagai upaya untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran menuntut agar setiap pihak 

yang berkaitan dengan dunia pengajaran untuk mampu menentukan model, metode maupun 

media pengajaran yang relevan dengan pengajaran serta memiliki kontribusi besar dalam 

mencapai keberhasilan pembelajaran. Penggunaan media, salah satunya yaitu surat kabar, 

dapat menjadi suatu altematif dalam pembelajaran kosakata. Melalui lagu dolanan sebagai 

media pembelajaran, diharapkan siswa memiliki kenyamanan dalam belajar yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa pada siswa. Pada pembelajaran 

melalui lagu dolanan dapat meningkatkan kemampuan berbahsa jawa pada anak usia 5 – 6 

tahun di TK. Aisyiyah Jati Mulur, Kab. Sukoharjo. 

Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakannya adanya 

peningkatan kemampuan Berbahasa Jawa melalui lagu dolanan pada anak TK B di B.A 

Aisyiyah Jati, Mulur, Sukohaarjo, Tahun 2011/2012” 

Metode Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukankan adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research). Arikunto (2007:58) menjelaskan penelitian tindakan kelas (PTK) adalah 

penelitian yang dilakukan dengan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 

http://teguhsubianto.blogspot.com/2012/01/faktor-yang-mempengaruhi-perkembangan.html
http://teguhsubianto.blogspot.com/2012/01/faktor-yang-mempengaruhi-perkembangan.html
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Instrumen Penelitian 

 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kemampuan berbahasa jawa dan data 

pelaksanaan melalui lagu dolanan. Adapun instrumen yang digunakan meliputi (1)pedoman 

observasi kemampuan berbahasa jawa untuk mengumpulkan data kemampuan berbahasa 

jawa, (2)pedoman observasi pelaksanaan digunakan untuk mengumpulkan data-data 

pelaksanaan menyanyikan lagu dolanan, (3)catatan lapangan digunaka untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan penerapan metode lagu dolanan, (4)interview digunakan untuk 

mengetahui kemampuan berbahasa jawa  anak sebelum tindakan dan upaya-upaya yang 

dilakukan peneliti untuk meningkatkan kreativitas anak. 

Indikator Pencapaian  

Penelitian ini dianggap berhasil jika memenuhi indikator yang ditetapka. Adapun indikator 

pencapaian setiap siklus adalah jika rata-rata kreativitas anak mencapai 69% pada siklus I, 

80% pada siklus II, 88% pada siklus III. 

Teknik Analisis Data 

Untuk menjamin validitas data atau keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan triangulasi 

data. Triangulasi adalah tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain Moelong (2004:330). Dengan triangulasi peneliti dapat mengecek semuanya 

dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, teori, sehingga 

keabsahan dan kebenaran data akan dikaji oleh sumber data yang berbeda. 

Dari penelitian tindakan kelas ini, data di analisis sejak tindakan pembelajaran dilakukan dan 

dikembangkan selama proses refleksi sampai proses penyusunan laporan. 

Tehnik analisis data digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian untuk membuktikan 

hipotesis yang telah dirumuskan. Pada penelitian ini digunakan analisis komparatif yang 

diambil berdasarkan hasil observasi anak, hasil observasi guru saat pelaksanaan kegiatan, dan 

catatan lapangan.  

Hasil Penelitian 

Sebelum tindakan peneliti melakukan observasi prasiklus yaitu dengan melakukan 

pengamatan untuk mengetahui kemampuan berbahasa jawa  anak sebelum tindakan dengan 

menerapkan dengan metode lagu dolanan. Hasil pengamatan sebelum tindakan diperoleh 

rata-rata prosentase kreativitas anak 52,08%. 

Hasil penelitian yang diperoleh selama proses pembelajaran pada siklus I adalah masih 

banyak anak yang kurang paham dengan lagu dolanan. Dengan demikian kemampuan 

berbahasa jawa yang diperoleh anak juga belum meningkat secara optimal karena pada 

tindakan I hanya mencapai 69,53% .. 

Hasil penelitian yang diperoleh pada siklus II yaitu sebagian besar sudah mampu menyan 

yikan lagu dolanan dengan adanya pembentukan kelompok kecil. Hasil pada siklus II ini 

menjadi 80,72%, peneliti masih belum bisa mencapai target yang diinginkan, maka dari itu 

peneliti melakukan tindakan lagi yakni pada siklus III dengan metode yang sama namun 

suasana pembelajaran diganti diluar kelas pada siklus ini banyak anak yang mengalami 

peningkatan dari siklus sebelumnya, Hasil tindakan pada siklus III ini mencapai 88,28% 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan telah sesuai dengan hipotesis penelitian yaitu 

“Melaui metode Lagu Dolanan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa anak 

kelompok-B BA Jati, Mulur, Bendosari tahun ajaran 2011/2012” 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Lagu dolanan merupakan lagu yang dinyanyikan dengan bermain-main atau lagu yang 

dinyanyikan dalam suatu permainan tertentu. Menurut Suyantno (2005:14) lagu dolanan juga 

sebagai sarana mendidik, jika permainan itu dimanfaatkan dengan baik. Akan tetapi 

implementasi lagu dolanan dalam penelitian ini mengajarkan untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa Jawa  pada anak TK kelompok-B.  

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembahasan sebagai berikut: peningkatan kemampuan 

berbahasa Jawa pada setiap siklus tidak menunjukan suatu kestabilan, dimana prosentase 

peningkatan siklus I mencapai 69,53 % dari siklus I ke siklus II peningkatan menjadi 80,72% 

% , disini diketahui bahwa sebelum tindakan sampai siklus I mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. Adapun untuk peningkatan dari siklus II ke siklus III juga mengalami 

peningkatan walaupun hanya sedikit menjadi 88,28%. Hal ini disebabkan karena adanya 

beberapa anak yang kurang maksimal dalam mengikuti kegiatan tersebut. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

Peningkatan kemampuan berbahasa Jawa melalui Lagu Dolanan dapat meningkat. Hal ini 

terbukti dengan adanya peningkatan prosentase kemampuan berkomunikasi lisan dari 

tindakan siklus I sampai dengan siklus III yakni peningkatan kemampuan berbahasa Jawa 

siklus I menacapai 69,53% dan peningkatan kemampuan berkomunikasi berbahasa Jawa pada 

siklus II mencapai 80,72% dan pada siklus III sebesar 88,28%.Oleh karena itu kegiatan Lagu 

Dolanan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa pada anak. 

 

Implikasi Hasil Penelitian 
 

Pada saat proses pelaksanaan kegiatan bermain Lagu Dolanan pada awal-awal memang anak 

merasa kurang tertarik, karena ada beberapa anak yang kurang paham dengan Bahasa Jawa, 

namun pada pertemuan berikutnya anak mulai menunjukkan antusiasnya, ditunjukkan pada 

saat istirahat ada beberapa anak yang minta diajari oleh peneliti. Dengan melihat antusias 

anak, peneliti mencoba mengadakan variasi permainan Lagudolanan yaitu terkadang 

dilakukan didalam kelas terkadang juga dilakukan di halaman sekolah, lagu yang digunakan 

pun juga berganti-ganti, agar anak tidak mudah  bosan. Variasi permainan juga dikaitkan 

dengan pembelajaran, misalkan pada saat permainan dilakukan dihalaman sekolah, anak-anak 

disuruh mengambilkan daun, namun intruksi ya g digunakan menggunakan Bahasa Jawa. 

 

Saran 
 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah di uraikan diatas, maka dalam usaha 

untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa melalui metode Lagu Dolanan diajukan 
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sejumlah saran. Saran tersebut diajukan kepada kepala sekolah, guru kelas dan peneliti 

berikutnya. 

1.Kepada kepala sekolah 

a.Kepala sekolah dapat menjadi penggerak dalam perbaikan terhadap proses pembelajaran. 

Kepala sekolah sebaiknya menjaga hubungan baik antara kepala sekolah dan guru melalui 

kerja kolaborasi 

b.Pihak sekolah harus dapat menciptakan kondisi belajar yang memadai dengan 

memperhatikan fasilitas dan sarana prasarana sekolah yang menunjang dalam kegiatan 

bermain peran yaitu menyediakan alat dan bahan yang cukup. 

2.Kepada guru kelas 

a.Mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media untuk kegiatan 

bermain Lagu Dolanan agar lebih menarik, menyenangkan, dan bervariasi agar dapat 

membuat anak berminat dan antusias terhadap proses pembelajaran tersebut 

b.Materi yang diberikan kepada anak hendaklah sesuai dengan konteks kehidupan anak, yang 

mudah diingat oleh anak dan dapat dijadikan pedoman dalam perilakunya. 

c.Mengcover anak yang dibawah kkm 

3.Kepada peneliti berikutnya 

Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian yang sesuai dengan penelitian ini, tetapi 

dalam materi dan pendekatan yang berbeda. 
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