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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Usia dini merupakan awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak 

yang akan membawa dampak sepanjang kehidupan anak selanjutnya. Dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan anak belajar menguasai tingkat yang 

lebih tinggi dari aspek-aspek yang ada pada setiap anak antara lain aspek 

gerakan, berpikir dan interaksi baik dengan sesame maupun dengan benda-

benda yang ada dilingkungan di sekitarnya. Masa kanak-kanak sering juga 

disebut sebagai “Golden Age” atau masa keemasan. Hal tersebut dikarenakan 

pada masa itu anak sangat peka untuk mendapatkan rangsangan-rangsangan 

baik berkaitan dengan aspek fisik, motorik, intelektual, social, emosi, maupun 

bahasa. Saat masa kanak-kanak inilah perkembangan otak terjadi dengan 

cepat. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak usia dini 

meliputi faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan merupakan 

faktor yang diturunkan dari kedua orang tuanya secara genetik, sedangkan 

faktor lingkungan, yaitu  faktor yang berasal dari luar faktor bawaan. Faktor 

lingkungan meliputi semua faktor yang ada di sekitar anak yaitu, lingkungan 

keluarga, lingkungan masyarakat atau lingkungan tempat sebaya, dan 

lingkungan sekolah. Melalui keluarga dan lingkungan di sekitar anak tersebut, 

anak akan belajar mengenai berbagai hal. Anak mulai tertarik untuk mengenal 
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dunia di luar lingkungan keluarga. Hal tersebut dikarenakan anak mengalami 

perkembangan sosialisasi. Perkembangan sosialisasi anak akan semakin 

tampak ketika anak memasuki lingkungan sekolah, karena dilingukungan 

sekolah anak akan menemukan suasana kehidupan yang berbeda. Di 

lingkungan sekolah anak akan beradaptasi dengan teman sebaya, guru dan 

aturan-aturan yang berlaku di sekolah, yang tentunya berbeda dengan 

lingkungan keluarga. Hanya sedikit bukti yang menyatakan bahwa sikap 

sosial dan anti sosial merupakan sifat bawaan. Bahkan seseorang menjadi 

introvert atau ekstrovert lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman sosial 

awal. 

Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari berbicara. Berbicara 

digunakan sebagai alat komunikasi. Dengan berbicara, manusia akan mudah 

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

mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan 

perasaan (Tarugan, 1987:15). Berbicara merupakan suatu proses informasi, 

idea atau gagasan dari pembicara kepada si pendengar. Si pembicara 

berkedudukan sebagai komunikasi sedangkan pendengar sebagai komunikasi 

dan informasi yang disampaikan secara lisan dapat diterima oleh pendengar 

bila pembicara mampu menyampaikannya dengan baik dan benar. Dengan 

demikian, kemampuan berbicara merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi kemahiran seseorang dalam menyampaikan informasi secara 

lisan. 



3 

 

Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang digunakan 

sebagai sarana komunikais daam kehidupan sehari-hari antara seseorang 

dengan orang lain dalam masyarakat Jawa. Dalam menggunakan Bahasa 

Jawa sebagai sarana komunikasi, masyarakat perlu berhati-hati. Kehati-hatian 

tersebut bertujuan untuk menghormati mitra tutur, agar orang yang diajak 

berinteraksi tidak merasa terganggu, tidak tersinggung. Untuk mewujudkan 

hal tersebut disusunlah ujaran yang sedemikian rupa dan dengan disertai 

sikap tertentu sehingga menampakkan sikap hormat pada mitra tutur. 

Ujaran yang dapat mencerminkan rasa hormat terhadap mitra tutur 

berupa ujaran yang memperhatikan tingkat tutur, undha usuk  atau tata karma 

„sopan santun‟. Pemakaian kosa kata yang memperhatikan tingkat tutur dalam 

berkomunikasi merupakan ungkapan rasa hormat penutur dengan mitra tutur. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan penggunaan Bahasa Jawa 

sebagai sarana komunikasi sesuai dengan tingkat tutur yang ada berarti 

penutur secara tidak langsung melaksanakan etika dan tatanan moral. Jadi 

selain sebagai alat komunikasi masyarakat pendukungnya, Bahasa Jawa juga 

berperan sebagai pembentuk budi pekerti. Ungkapan “bahasa menunjukkan 

bangsa” berlaku juga untuk Bahasa Jawa yang dapat digunakan sebagai 

identitas atau jati diri orang Jawa. Banyak nilai etika dan moral luhur yang 

terkandung di dalam Bahasa Jawa. Nilai-nilai etika dan moral itu dapat 

berupa norma-norma pemakaian Bahasa Jawa sebagai alat komunikasi antar 

warga masyarakat, dan dapat berupa ungkapan-ungkapan Bahasa Jawa yang 

memuat nilai-nilai tersebut. Nilai etika dan nilai moral luhur yang terkandung 
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dalam ungkapan berbahasa Jawa antara lain tampak pada ungkapan ajining 

dhiri gumantung ana kedaling lathi „nilai diri ada di ujung bibir‟. Secara 

tersirat ungkapan itu bermakna bahwa kehormatan pribadi seseorang terletak 

pada pembicaraannya. Maksudnya, kehormatan seseorang tergantung pada 

tutur kata orang tersebut dalam pergaulan sehari-hari (Siti Mulyahi dalam 

Mulyono, 2008:237). 

Agar pembicaraan bisa mencapai tujuan, pembicaraan harus memiliki 

kemampuan dan ketrampilan untuk menyampaikan informasi kepada orang 

lain. Untuk itu diperlukan kemampuan menanggapi informasi secara efektif 

dan benar. Karena dengan menangkap informasi yang efektif dan bermakna 

seseorang akan memiliki rasa tenggang rasa kepada lawan berbicara. 

Berbicara tidak terlepas dari kemampuan berbahasa. Oleh karena itu, anak-

anak perlu dilatih sejak dini mengenai bahasa Jawa, agar kemampuan 

berbicaranya lebih efektif. Kemampuan berbahasa Jawa diperlukan untuk 

menumbuhkan keberanian siswa dalam berbicara. 

Berdasarkan pengalaman yang dijumpai di TK Islam Salamah 

Majasanga diketahui bahwa kemampuan berbicara dengan menggunakan 

bahasa Jawa dalam proses pembelajaran masih rendah. Permasalahan ini 

diketahui pada saat anak-anak menyampaikan pesan/informasi dari guru ke 

teman-teman, mengulang isi informasi serta menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru tidak jelas. Anak-anak tidak berani berbicara di depan 

kelas. Selain itu anak cenderung takut dan tidak percaya diri. Kemampuan 

berbahawa Jawa yang masih rendah pada anak-anak taman kanak tersebut 
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disebabkan latar belakang keluarga yang kurang mendukung belajar 

berbahasa Jawa yang baik dan benar, metode pembelajaran yang kurang baik, 

pemilihan bahan ajar bahasa jawa yang kurang tepat di sekolah, komunikasi 

yang kurang hangat antara guru dengan siswa, serta penggunaan media yang 

kurang variatif dalam pembelajaran di taman kanak-kanak. Melihat kendala-

kendala tersebut dan fenomena di lapangan, maka penulis mencoba mencari 

berbagai macam teknik dan strategi untuk membantu meningkatkan 

ketrampilan berbahasa Jawa guna menumbuhkan salah satu kecerdasan yang 

dimilik anak mampu berbahasa Jawa yang baik dan benar. Dengan demikian 

diharapkan anak-anak dapat memiliki salah satu kemampuan berbahasa atau 

sering dikenal dengan kecerdasan linguistic. 

Ordon Dryden dan Dr. Jeanette Vos dalam bukunya “The Learning 

Revolotion” menyatakan bahwa kemampuan berbahasa atau kecerdasan 

linguistic adalah suatu bentuk kecerdasan dimana anak-anak memiliki 

kemapuan untuk berbicara atau menulis dengan baik, dan dalam hal ini lazim 

dijumpai pada penulis, penyair, orator, dan pelawak. Mengingat pentingnya 

kecerdasan ini maka perlu dukungan dari orang tua dalam pengembangan 

kemampuan bebahasa khususnya bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. 

Sesuai dengan prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak yaitu 

“Belajar Sambil Bermain”, pembelajaran kemampuan berbahasa Jawa ini 

harus juga disajikan dengan bermain, menyenangkan, menggunakan metode 

yang tepat serta media yang menarik. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan berbahasa Jawa pada anak didik guru 
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diharapkan mampu menggunakan metode yang dapat meningkakan 

perkembangan kemampuan berbicara, yaitu melalui Tembang Dolanan. 

Metode Tembang Dolanan merupaka salah satu pemberian pengalaman 

belajar anak-anak secara bernyanyi atau tetembangan. Untuk dipahami pula 

bahwa tetembangan yang diberikan kepada anak harus menarik, dan 

mengundang perhatian kepada anak serta tidak lepas dari tujuan pendidikan 

bagi anak. Isi syair tetembangannya pun dapat dikaitkan dengan kehidupan 

anak TK. Sehingga anak dapat memahami isi nyanyian atau tembang 

dolanan, anak dapt mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena dunia 

kehidupan anak itu penuh suka cita, maka kegiatan menyanyi atau tembang 

dolanan, anak dapat mendegnarkan dengan penuh perhatian. Karena dunia 

kehidupan anak itu penuh suka cita, maka kegiatan menyanyi atau 

tetembangan tersebut harus dapat memberikan perasaan gembira, lucu dan 

menyenangkan. Sehingga dapat memberikan pengalaman bagi anak yang 

bersifat unik dan menarik, dan memotivasi anak ikut bernyanyi sampai 

selesai.  

Untuk metode Tembang Dolanan ini perlu media yang tepat yaitu 

dengan metode gambar dan gerakan, dengan gambar dan gerakan ini 

diharapkan anak-anak tertarik Tembang Dolanan dan dapat menjawab 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru serta dapat menceritakan kembali isi 

nyanyian atau Tembang Dolanan tersebut. Selain itu diharapkan anak-anak 

tidak merasa bosan dengan Tembang Dolanan karena adanya gambar-gambar 

yang menarik sehingga anak menjadi tertarik untuk menyanyikan atau 
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menembangkan. Anak belajar mengenai lingkungan dan menyerap 

pengetahuan melalui apa yang dilihat dan didengar. Sehingga indra 

pendengaran dan penglihatan merupakan kunci utama masuknya ilmu 

pengetahuan kedalam diri anak. 

Dengan melibarkan indra pendengaran dan penglihatan, khususnya 

dengan menggunakan media gambar diharapkan pengetahuan anak tentang isi 

Tembang Dolanan mudah diterima anak-anak. Dengan menyanyikan 

Tembang Dolanan melalui gambar ini suasana pembelajaran juga lebih 

menyenangkan sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Kosakata dari 

Tembang Dolanan akan diserap anak, sehingga kosakata bahasa Jawa anak 

juga akan lebih baik karena mendengarkan langsung dari gurunya. Oleh 

karena itu dengan metode Tembang Dolanan dengan media gambar yang 

disesuaikan, diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan berbahasa Jawa 

yang baik dan benar pada anak usia dini.  

Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Peningkatan Kemampuan Berbahasa Jawa Pada Anak Usia Dini (PAUD) 

Melalui Tembang Dolanan Di TK Islam Salamah Majasanga Tahun 

2010/2011”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Supaya permasalahan yang dikaji tidak melebar, penelitian ini dibatasi 

pada aspek pembelajaran Lelagon Bocah bahasa Jawa yang mengandung etika 

antara lain : 
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1. tuntunan moral Jawa, yang selama belum banyak dikaji dan 

direfleksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan aspek 

pembelajaran Lelagon Bocah bahasa Jawa pada anak usia dini atau 

PAUD yang banyak mengandung tuntunan etika diharapkan akan 

mampu mengungkap banyak permasalahan yang terkandung di 

dalamnya. 

2. Lelagon bocah seperti “Siji Loro Telu dan Ayo Kondur“ perlu adanya 

penataan ulang dalam syair dan disesuaikan dengan standarisasi 

Tembung bocah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

Apakah dengan metode tembang dolanan dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasa Jawa anak di TK Islam Salamah Majasanga? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan : untuk mengembangkan  

kemampuan berbahasa Jawa anak-anak di TK Islam Salah Majasanga, melalui 

metode tembang dolanan. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui peningkatan 

apakah dengan metode tembang dolanan dapat meningkatkan kemampuan 

berbahasa Jawa yang benar di TK Islam Salamah Majasanga. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan bermanfaat bagi: 

a. Guru sebagai landasan konseptual pemahaman materi dalam 

pembelajaran bahasa Jawa dengan objek anak usia dini (PAUD). 

b. Melengkapi teori pembelajaran bahasa Jawa khususnya komunikasi 

dengan menggunakan Lelagon Tembang Bocah dengan objek anak 

usia dini (PAUD) dan dipakai guru sebagai landasan dalam 

pelaksanaan penilaian secara analitik dalam proses maupun hasil 

pembelajaran berbahasa. 

2. Manfaat Praktis Hasil Penelitian ini Diharapkan Bermanfaat Bagi: 

a. Peneliti mendapat penemuan tentang sistem pengajaran berbahasa 

Jawa untuk anak usia dini dengan menggunakan Lelagon Tembang 

Bocah. Sehingga dapat menjadi acuan mengembangkan pembelajaran 

santun berbahasa. 

b. Guru dapat memperluas pengetahuan dan pemahamannya dengan 

pembelajaran bahasa Jawa umumnya dan lebih khusus penerapan 

Lelagon Tembang Bocah pada Anak Usia Dini (PAUD), sehingga guru 

dapat menentukan dan menerapkan pembelajaran terpadu dalam 

pelajaran bahasa Jawa. 

c. Untuk anak didik diharapkan dapat memberikan motivasi agar senang 

dan berminat terhadap penggunaan bahasa Jawa yang benar. 
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d. Di Lembaga Pendidikan diharapkan dapat memberikan umpan balik 

dan ditindak lanjuti oleh lembaga terkait dalam pengembangan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran bahasa Jawa sebagai bahasa ibu yang penuh dengan etika 

dan pembentukan budi pekerti luhur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




