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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa Jawa di Sekolah Dasar merupakan bagian dari kurikulum Muatan 

Lokal (Mulok) terdiri dari beberapa standar kompetensi diantaranya 

mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan apresiasi sastra. Sekolah Dasar 

juga merupakan salah satu tempat berlangsungnya proses pendidikan mata 

pelajaran tersebut. Kurikulum Muatan Lokal mata pelajaran Bahasa Jawa di 

tingkat pendidikan dasar dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 1994/1995. 

Mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa merupakan muatan lokal wajib untuk 

Provinsi Jawa Tengah, yang dimulai dari kelas I sampai dengan kelas VI. 

Kemampuan membaca dalam pembelajaran Bahasa Jawa ada dua macam, yaitu: 

membaca bacaan Bahasa Jawa berhuruf latin dan membaca bacaan Bahasa Jawa 

berhuruf Jawa. Membaca huruf Jawa diajarkan mulai kelas III Sekolah Dasar dan 

diharapkan untuk kelas-kelas berikutnya (IV,V,VI) siswa telah mampu membaca 

bacaan Jawa berhuruf Jawa. 

Secara empiris berdasarkan pengamatan dalam pembelajaran membaca 

huruf Jawa guru cenderung menggunakan metode ceramah. Dengan metode 

ceramah tersebut, pembelajaran cenderung teacher centered. Hal itu 

menyebabkan siswa kurang aktif, sehingga pemahaman dan ketrampilan siswa 

dalam membaca huruf Jawa tidak optimal. 

Berdasarkan informasi awal, kesulitan siswa dalam membaca huruf Jawa 

sebagian besar terletak pada ketidakpahaman terhadap kode/symbol/bentuk 
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hurufnya, yang menyebabkan ketrampialn siswa dalam membaca huruf Jawa 

masih rendah. Aksara Jawa merupakan salah satu pelajaran yang kurang diminati 

terutama bagi generasi muda yang mempelajari pelajaran Bahasa Jawa. Bayangan 

sulitnya menghafal bentuk-bentuk huruf yang rumit juga banyaknya huruf-huruf 

yang harus dihafal semakin membuat pelajar enggan untuk mempelajari apalagi 

memperdalam penguasaan baca tulis aksara Jawa. Secara umum, kemampuan 

siswa dalam membaca wacana Bahasa Jawa , terutama wacana berhuruf Jawa 

sangatlah kurang. Sesulit apapun pembelajaran bahasa Jawa, namun harus tetap 

diajarkan karena bahasa Jawa sebagai mata pelajaran  Muatan Lokal Propinsi 

Jawa Tengah. Pembelajaran membaca huruf Jawa saat ini masih rendah karena 

ketidakpahaman siswa terhadap kode/symbol/bentuk hurufnya, sehingga 

sangatlah penting bagi guru untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya 

dengan menerapkan strategi pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. 

Melihat kenyataan di SD Negeri II Krisak ini, 71% siswa dalam membaca 

huruf Jawa masih kurang terampil dan 29% sudah cukup terampil. Dalam 

pembelajaran metode pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi, oleh 

karena itu penulis mencoba menggunakan metode Iqro’ dalam pembelajaran 

membaca huruf Jawa. 

Metode Iqro’ adalah “metode pengajaran membaca al-Qur’an dengan 

bunyi huruf-huruf hijaiyyah yang sudah berharakat (tanda baca). Dalam pelajaran 

ini, anak tidak boleh mengeja tapi langsung membaca bunyi huruf yang 

berharakat tersebut. Sejak awal anak dituntut membaca dengan lancar, yaitu: 

cepat, tepat, dan benar”(Marjito, t.th:4). 
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Pembelajaran membaca huruf Jawa dengan metode Iqro’ dilakukan secara 

klasikal, kelompok, dan individual. Adapun kelebihan metode Iqro’ dalam 

pembelajaran adalah: 

1. Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
2. Terjadi hubungan yang akrab antar siswa 
3. Menggunakan system modul/jilid, di mana dalam setiap jilid ada tingkatan 

kesukarannya. 
4. Siswa dapat bantuan guru sesuai kebutuhannya 
5. Melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri, karena siswa dituntut 

untuk membaca dengan teliti dan lancar. ( As’ad Humam,2000:8) 
 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “ Peningkatan Keterampilan Membaca Huruf Jawa melalui Metode 

Iqro’ pada Siswa Kelas IV SD Negeri II Krisak Kecamatan Selogiri Tahun Ajaran 

2012/2013”. 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat didefinisikan 

masalah yang timbul antara lain: 

1. Keterampilan membaca huruf Jawa siswa masih rendah. 

2. Kurangnya perhatian siswa terhadap pelajaran Bahasa Jawa. 

3. Metode yang digunakan guru kurang efektif dan kurang bervariasi. 

4. Metode Iqro’ merupakan metode alternative yang dapat meningkatkan 

keterampilan mamebaca huruf Jawa. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang dikaji dapat terarah maka diperlukan pembatasan 

masalah, supaya penelitian ini lebih efektif dan efisien, pembatasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mata pelajaran dalam penelitian ini adalah Bahasa Jawa 

2. Penelitian yang dilakukan adalah mengenai peningkatan keterampilan 

membaca huruf Jawa dengan metode Iqro’ pada siswa kelas IV. 

D. Rumusan Masalah 

“Apakah metode Iqro’ dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 

membaca huruf Jawa pada siswa kelas IV SD Negeri II Krisak Kecamatan 

Selogiri tahun ajaran 2012/2013?” 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini maka 

tujuan penelitian, yaitu “meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa melalui 

metode Iqro’ pada siswa kelas IV SD Negeri II Krisak Kecamatan Selogiri tahun 

ajaran 2012/2013”. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan pembelajaran 

Bahasa Jawa khususnya keterampilan membaca huruf Jawa. 
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Adapun secara rinci, diharapkan bermanfaat: 

1. Manfaat Teoristis 

Secara teoristis hasil penilitian ini dapat bermanfaat pada 

perkembangan teori pembelajaran bahasa Jawa khususnya pada pembelajaran 

membaca huruf Jawa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

1) Meningkatkan keterampilan guru dalam proses pembelajaran membaca 

huruf Jawa. 

2) Dapat digunakan sebagai acuhan dalam proses pembelajaran membaca 

huruf Jawa. 

b. Bagi siswa 

1) Meningkatkan aktivitas siswa dalam membaca huruf Jawa. 

2) Meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca huruf Jawa. 

c. Bagi sekolah 

Dapat memperbaiki proses pembelajaran bahasa Jawa khususnya 

membaca huruf Jawa. 

 




